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Referat 
 
Kålås, J.A. & Framstad, E. 2002. Terrestrisk naturovervåking. 
Smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2001. - NINA Opp-
dragsmelding 749: 1-32. 
 
Vi presenterer her 2001-resultatene fra overvåkingen av små-
gnagere og fugl i Direktoratet for naturforvaltning sitt "Program 
for terrestrisk naturovervåking" (TOV). Dette inkluderer overvå-
king av populasjonsstørrelse og produksjon hos dyr som er indi-
katorer på effekter av langtransporterte luftforurensninger i 
nord-boreale og alpine økosystem (kongeørn, jaktfalk og et 
utvalg av spurvefuglarter). Det inngår også overvåking av popu-
lasjonstørrelse for ’nøkkelarter’ (arter som sterkt påvirker naturlig 
bestandsdynamikk til indikatorartene) i de aktuelle naturtypene 
(smågnagere og lirype). For å identifisere eventuelle effekter av 
forurensning gjøres det sammenligninger av bestandsendringer 
og produksjon mellom 7 områder med forskjellig omfang av 
langtransporterte luftforurensninger. For indikatorartene forven-
ter vi at eventuelle effekter av slike forurensninger skal gi seg 
utslag i redusert reproduksjonsuksess og/eller reduserte be-
standsstørrelser i de sørligste områdene (Solhomfjell og Lund) 
som er mest utsatt for denne type forurensninger.  
 
Tidsseriene vi nå har tilgjengelig for kongeørn (1990/93-01), 
viser ingen entydige tegn til redusert reproduksjon i de sørligste 
områdene. Det har imidlertid vært en tendens til en nedadgåen-
de produksjon i Solhomfjell i perioden 1992-01, med særlig 
dårlig produksjonsresultat i 1999 og 2000. En noe bedre pro-
duksjon for dette området i 2001 (0,31 unger pr. territorium) 
indikerer at dette kan ha vært et midlertidig fenomen. For 
kongeørn var det for øvrig relativt god produksjon i Lund, Møs-
vatn, Åmotsdalen og Børgefjell (0,42-0,6 unger pr. territorium) i 
2001. For jaktfalk var produksjonen av unger i 2001 relativt god 
i Åmotsdalsområdet (1,09 unger pr. territorium), og litt over 
middels for Børgefjell (0,70 unger pr. territorium), mens vi målte 
relativt dårlig produksjon i Møsvatn-Austfjell (0,43 unger pr. 
territorium).  
 
Når det gjelder bestandsstørrelser for spurvefugl viser våre tids-
serier med observasjoner av ’stasjonære’ spurvefuglarter ingen 
spesielle avvik i de to sørlige og mest forurensede områdene. 
Antall observasjoner av de ’stasjonære’ spurvefuglartene var i 
2001 for flere av områdene på samme nivå som for 2000. Unn-
takene her er Dividalen og Åmotsdalen der vi hadde klar øk-
ninger, og Gutulia der det var en klar nedgang sammenlignet 
med 2000. Reproduksjonsovervåkingen for svarthvit fluesnapper 
viste at det var relativt høy klekkesuksess og svært god unge-
overlevelse for svarthvit fluesnapper i alle områdene også i 2001. 
Særlig var produksjonsresultatet gode i Solhomfjell og Lund. Litt 
dårligere produksjonsresultat i Gutulia og Åmotsdalen skyldes en 
litt lavere klekkesuksess i disse området i 2001. For de nordlige 
områdene med minst påvirkning av langtransporterte luftfor-
urensninger fant vi i hele perioden 1991-96 vellykket klekking 
for >95% av de lagte eggene. For Solhomfjell og Lund var 
klekkesuksessen i denne perioden klart lavere (<95%). For årene 
1997-01 har mønsteret vært noe annerledes med mer varieren-
de klekkesuksess i de nordlige områdene (88-97%), meget høy 

klekkesuksess i Lund (97-99%) og også relativt høy klekkesuk-
sess i Solhomfjell (92-97%). Den informasjon vi nå har, gir ikke 
grunnlag til å dra konklusjoner om årsaker til en gjennomgående 
lavere klekkesuksess observert i Solhomfjell og også i Lund for 
perioden 1992-96. Ungeoverlevelse har med noen få unntak 
vært relativt høy (> 92%) for alle år og områder, og uten entydi-
ge forskjeller mellom TOV-områdene.  
 
Viktigste mål med bestandsovervåkingen av ’nøkkelartene’ 
(smågnagere og lirype) er å få en grov oversikt over bestandssi-
tuasjonen for å kunne tolke endringer (naturlig dynamikk) for 
indikatorartene. Fangstene av smågnagere tyder på be-
standstopper av smågnagere i flere av TOV-områdene (Børge-
fjell, Åmotsdalen, Møsvatn) i 2001, men det var fortsatt lave 
bestandsnivåer i de øvrige områdene. For lirype viste resultatene 
fra 2001 en klar bestandstopp i Dividalen i 2001. For Børgefjell 
målte vi en bestandsnedgang og mye tyder på at vi for dette 
området nå nærmer oss en bunn bestand. For Åmotsdalen fant 
vi en økning i bestanden fra 2000. For Gutulia og Møsvatn-
Austfjell registrerte vi også i 2001 svært lave bestandstall, mens 
vi for Lund målte middels høye tettheter av ryper. Jaktutbyttet av 
orrfugl i Solhomfjell indikerte at bestanden av småvilt var meget 
høy i dette området i 2001. 
 
Emneord: Terrestrisk miljø - overvåking - reproduksjon - be-
standsvariasjoner - smågnagere - fugl. 
 
John Atle Kålås, Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 
2, 7485 Trondheim. 
Erik Framstad, Norsk institutt for naturforskning, Boks 736 Sent-
rum, 0105 Oslo.  
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Abstract 
 
Kålås, J.A. & Framstad, E. 2002. Monitoring programme for 
terrestrial ecosystems. Small rodents and birds in the TOV-areas, 
2001. - NINA Oppdragsmelding 749: 1-32 
 
The Directorate for Nature Management's (DN) "Monitoring 
Programme for terrestrial ecosystems" (TOV) has as its most 
important objective the monitoring of flora and fauna in order 
to discover effects of long range atmospheric pollution. This 
includes integrated investigations in permanent monitoring areas 
involving studies of air quality, precipitation, soils, vegetation, 
mammals and birds. Most of this monitoring is taking place in 
the northern boreal and alpine ecosystems. The Norwegian Insti-
tute for Nature Research is responsible for monitoring small 
rodents, birds of prey, willow grouse and passerine birds in the 7 
TOV-areas (Dividalen in Troms, Børgefjell in Nord-Trøndelag, 
Åmotsdalen in Sør-Trøndelag, Gutulia in Hedmark, Møsvatn-
Austfjell in Telemark, Lund in Rogaland and Solhomfjell in Aust-
Agder). This report presents the results from 2001 of the popu-
lation and reproduction monitoring of these vertebrates.  
 
The fauna monitoring includes monitoring the population sizes 
and reproduction of vertebrate species that are indicators of the 
effects of long range atmospheric pollution in northern boreal 
and alpine terrestrial ecosystems (golden eagle, gyrfalcon and 
various passerine species). It also includes monitoring of popula-
tion sizes of key species (species that strongly affect the natural 
population dynamics of the indicator species) in the habitats 
concerned (small rodents and willow grouse). To be able to as-
sess the effects of long range atmospheric pollution, compari-
sons of changes in production and/or population sizes are made 
in areas with different loads of such contamination. As regards 
the indicator species we expect effects of long range atmos-
pheric pollution to result in reduced reproductive success and/or 
reduced population sizes in the two southern areas that are 
most heavily exposed to long range atmospheric pollution     
(Solhomfjell and Lund).  
 
The time-series now available for production of golden eagle 
chicks (1991/92-01) shows no obvious disparities in the two 
southern areas compared to the other areas. There has been a 
tendency for a declining production in Solhomfjell during the 
period 1992-01 with particularly low production in 1999 and 
2000. In 2001 an average of 0,31 chicks were produced per 
territory in this area, which indicate that the low production 
measured in the two previous years might have been temporary. 
For the other areas we revealed a relatively good production for 
golden eagle in 2001 (Lund, Møsvatn, Åmotsdalen and Børge-
fjell: 0,42-0,6 chicks per territory). For gyrfalcon the chick pro-
duction was relatively good in Åmotsdalen (1,09 chicks per terri-
tory) and a little over average in Børgefjell (0.7 chicks per terri-
tory), while it was relatively poor in Møsvatn (0.43 chicks per 
territory).  
 
The pied flycatcher is used as an indicator for reproduction in 
passerine birds. In 2001 the pied flycatcher show relatively good 
hatching success and very good chick survival in all areas, espe-

cially in Solhomfjell and Lund. A slightly poorer result in Gutulia 
and Åmotsdalen is due to a lower hatching success in these 
areas in 2001. For the period 1991-96 we found that hatching 
success was higher in the northern areas (which are less influ-
enced by air-born pollutants) than in the two southernmost 
areas. For the period 1997-01, the results have been some what 
different, with more variable hatching success in the northern 
areas (88-97%), very high hatching success in Lund (97-99%) 
and also high hatching success in Solhomfjell (92-97%). Chick 
survival has been relatively high (>92%) in all years in all areas. 
Our data on population variation of ‘resident’ passerine birds 
does not indicate any special patterns in the southernmost areas, 
as compared to the northern areas. The number of observations 
of ‘resident’ passerines was in 2001 generally quite similar to 
that from 2000, but with an increase in Dividalen and Åmotsda-
len and a reduction in Gåvålia. 
 
As regard the ‘key species’ our catches of rodents indicate peak 
populations in several of the areas in 2001 (Børgefjell, Åmotsda-
len, Møsvatn), while the rather low population level measured in 
2000 continued in the other 4 areas. For the willow grouse we 
registered a very high population in Dividalen. The populations 
in Åmotsdalen and Lund also increased in 2001 compared to 
2000. In Børgefjell we measured a rather low population of 
willow grouse. For Gutulia and Møsvatn we measured very low 
willow grouse populations in 2001, which has been the case for 
these areas since 1995. The harvest of black grouse in Solhom-
fjell (22,9 birds shot per 100 hunting days) indicates very good 
populations of small game in this area in 2001. 
 
Key words: Terrestrial environment - monitoring - reproduction - 
population variation - small mammals - birds. 
 
John Atle Kålås, Norwegian Institute for Nature Research,         
Tungasletta 2, NO-7485 Trondheim, Norway. 
Erik Framstad, Norsk institutt for naturforskning, Boks 736      
Sentrum, NO-0105 Oslo, Norway.  
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Forord 
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt "Program for terrest-
risk naturovervåking" inkluderer integrert naturovervåking i 
nord-boreale og alpine områder. Det ble i perioden 1990-93 
startet opp slik overvåking i Solhomfjell i Aust-Agder, Lund i 
Rogaland, Møsvatn-Austfjell i Telemark, Gutulia i Hedmark, 
Åmotsdalen i Sør-Trøndelag, Børgefjell i Nord-Trøndelag, Divida-
len i Troms og Ny-Ålesund på Svalbard (bare vegetasjon). Fra 
1994 er overvåkingen videreført i disse områdene. I denne over-
våkingen inngår det blant annet studier av nedbør, jord, vegeta-
sjon (plantesamfunn), bestandsstudier av fugler og pattedyr, og 
undersøkelser av miljøgifter i utvalgte organismer/næringskjeder. 
 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har blant annet ansva-
ret for overvåkingen av smågnagere og fugler som rapporteres 
her. Erik Framstad er ansvarlig for smågnagere, mens John Atle 
Kålås er ansvarlig for de øvrige delene av rapporten (rovfugler, 
hønsefugler og spurvefugler). 
 
Også i 2001 har en rekke personer bidratt i datainnsamlingen. I 
arbeidet med gnagerfangstene takkes Dag Svalastog for omfat-
tende felt- og labarbeid og for øvrig Torleif Skipstad (Lund), Ole 
Vangen (Gutulia), Øyvind Spjøtvoll (Børgefjell) og Jan Erik 
Fossmo (Dividalen) for energisk assistanse i felt. Vi er ellers takk-
nemlige for Statskogs bidrag til gjennomføring av fangstene i 
Børgefjell og Dividalen, og Statens naturoppsyns (SNO) assistan-
se i Gutulia. Vi vil også takke Vidar Selås, Tor Spidsø, Geir Sone-
rud, Karl Birger Strann, Nigel Yoccoz og Eivind Østbye som har 
bidratt med informasjon om egne gnagerobservasjoner.  I Divi-
dalen er spurvefuglundersøkelsene utført av Karl-Otto Jacobsen 
og Stein Ø. Nilsen, og rypetakseringene er utført i regi av Fyl-
kesmannen i Troms (ved P.O. Aslaksen) i samarbeid med Målselv 
Jeger og Fiskeforening. I Børgefjell utføres fugleundersøkelsene 
av Statskog Nordland ved Øyvind Spjøtvoll, Per A. Lorentzen 
(rovfugl og spurvefugl) og  Martin Håker (ryper, assistert av Tryg-
ve Næss og Wiggo Bråten). Statskog Nordland ved Martin Håker 
har gitt oss tilgang til jaktstatistikk for sesongen 2001/02 for 
nordlige deler av Børgefjellområdet. I Åmotsdalen er spurvefugl-
takseringene utført av Magne Myklebust og Geir Rudolfsen, 
mens fuglekassene er kontrollert av Sten L. Svartaas. Rovfuglo-
vervåkingen i dette området er organisert av Jan Ove Gjershaug 
med feltassistanse fra Harald Jære. I Gutulia har SNO ved Ole 
Vangen kontrollert fuglekassene, og Jon Bekken og Ole Petter 
Blestad har taksert spurvefugler. Spurvefuglundersøkelser i Lund 
er utført av Aanen Munkejord, Knut Harald Dagestad, Torleif 
Tysse og Olav Steinberg. Kartlegging av forekomster av konge-
ørn i dette området er utført av Toralf Tysse. I Solhomfjell og 
Møsvatn-Austfjell er spurvefuglundersøkelsene organisert av 
Rune Bergstrøm med feltassistanse fra Erik Edvardsen og NOF, 
Kragerø lokallag. Gjerstad Jeger og Fiskeforening v/ Arne Gun-
nerud har gitt oss tilgang til sin jaktstatistikk fra Solhomfjell for 
sesongen 2001/02. Odd F. Steen har organisert kartleggingen av 
kongeørnterritorier i tilknytning til overvåkingsområdene i Sol-
homfjell og Møsvatn-Austfjell, og han har i den forbindelse hatt 
assistanse i felt av Helge Midtgard, Torgeir Vestgarden (Rjukan 
politistasjon) og SNO-Rjukan. Sten L. Svartaas har utført lirype-
takseringer i Åmotsdalen, Gutulia og Møsvatn-Austfjell, og Ve-

gard Moi har organisert rypetakseringene i Lund der han har 
hatt assistanse i felt fra Egil Reed, Gry Tveten og Arild Aune. 
Disse samt alle andre som har gitt oss assistanse underveis tak-
kes hjerteligst.  
 
 
Trondheim, april 2002 
 
 
John Atle Kålås 
prosjektleder 
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Denne rapporten har som mål å gi en kortfattet presentasjon av 
resultater fra arbeidet i 2001, samtidig som det gis korte vurde-
ringer av materialet der dette er nødvendig. For nærmere beskri-
velser av målsetning med faunaovervåkingen, valg av overvå-
kingsorganismer og metoder, samt resultater fra tidligere år, 
viser vi til synteserapporten for TOV 1990-95 (Direktoratet for 
naturforvaltning 1997) samt til tidligere faunarapporter (Kålås et 
al. 1991a, b, Kålås et al. 1992, Kålås & Framstad 1993, Kålås et 
al. 1994, Kålås et al. 1995, Kålås 1996, Kålås 1997, Kålås 1998, 
Kålås 1999, Kålås 2000, Kålås & Framstad 2001).  
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2 Områdebeskrivelse 
 
Dividalen 
Overvåkingsområdet er sentrert omkring midtre deler av Divida-
len innenfor Dividalen nasjonalpark, Målselv kommune i Troms 
(68o 42' N 19o 47' Ø). Området dekkes av kartblad M711 1532 II, 
Altevatnet. Området består hovedsakelig av nord-boreal skog og 
lavalpin hei, og hoveddelen av arealene ligger mellom 300 og 
1400 m o.h. Berggrunnen i området veksler i rikhet, med sure 
bergarter (granitt) i de sørlige og østlige delene og rikere bergar-
ter (glimmerskifer, leirskifer og amfibolitt) i de nordlige og vestli-
ge delene. I de lavereliggende områdene domineres skogen av 
store furutrær. Tregrensa ligger omkring 600 m o.h. og dannes 
av bjørk. Området er nærmere beskrevet av Eilertsen & Bratt-
bakk (1994). 
 
Børgefjell 
Overvåkingsområdet er sentrert omkring Viermadalen innenfor 
Børgefjell nasjonalpark, Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag 
(65o 08' N, 12o 50' Ø). Området dekkes av kartblad M711 1925 
II, Børgefjell. Området består av nord-boreal skog og lavalpin hei 
og ligger fra ca. 450 til 1 000 m o.h. Heiområdene domineres av 
fattig myr, fukthei og blåbærhei, men de vestlige områdene har 
også innslag av rikere heityper. Bjørk danner tregrensa, og her er 
innslag av både fattige og rike skogstyper (Holten et al. 1990). 
Innenfor nasjonalparken finnes bare små arealer med granskog. 
Området er nærmere beskrevet av Brattbakk et al. (1991). 
 
Åmotsdalen 
Overvåkingsområdet er sentrert omkring midtre deler av Åmots-
dalen (Dovrefjell) i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag (62o 28' N, 
9o 24' Ø). Området dekkes av kartblad M711 1519 IV, Snøhetta. 
Området består av nord-boreal skog og lavalpin hei og ligger fra 
ca. 650 til 1200 m o.h. På grunn av heterogen og flekkvis rik 
berggrunn og variert topografi har området høy vegetasjonsdi-
versitet. Heivegetasjonen domineres imidlertid av fattige typer. 
Vierkratt og bjørkeskog har derimot større innslag av rike typer 
(Holten et al. 1990). Området er nærmere bekrevet av Brattbakk 
et al. (1992). 
 
Gutulia 
Overvåkingsområdet ligger øst for den sørlige delen av Femun-
den i Engerdal kommune, Hedmark (62o 02' N 12o 11' Ø), og er 
knyttet til Gutulia nasjonalpark. Området dekkes av kartblad 
M711 1719 II, Elgå. Området består av boreal og nord-boreal 
skog og lavalpin hei og ligger fra ca. 600 til 1 000 m o.h. Grensa 
mellom mellom-boreal og nord-boreal skog ligger ved 700-750 
m o.h., og skoggrensa ligger mellom 800 og 900 m o.h. Berg-
grunnen består hovedsakelig av sparagmitt, og relativt fattige 
vegetasjonstyper dominerer. Her finnes imidlertid også innslag 
av noe rikere vegetasjonstyper. Området er nærmere beskrevet 
av Eilertsen & Often (1994). 
 
Møsvatn-Austfjell 
Overvåkingsområdet ligger ved den sørøstlige del av Møsvatn-
Austfjell i Tinn kommune, Telemark (59o 52' N, 8o 20' Ø), og er 
knyttet til landskapsvernområdet som ligger her. Området dek-
kes av kartblad M711 1514 I, Frøystaul. Området består av nord-

boreal skog og lavalpin hei og ligger fra ca. 950 til 1 200 m o.h. 
Bjørk danner tregrensa, og her er innslag av både fattige og rike 
vegetasjonstyper. Området er nærmere beskrevet av Brattbakk 
(1993). 
 
Lund 
Overvåkingsområdet er sentrert omkring Førlandsvatnet i Lund 
kommune, Rogaland (58o 33' N, 6o 27' Ø). Området dekkes av 
kartblad M711 1312 III, Ørdalsvatnet. Området har stor variasjon 
i naturtyper fra termofile skogtyper til skrinne bjørke- og furu-
skoger. Heiene domineres av røsslyng og er i store områder 
under rask tilgroing med bjørk. Mesteparten av myrene er små 
og av fattig type (Holten et al. 1990). Området ligger i høydeni-
vået 100-700 m o.h., det preges av åslandskap og har i liten 
grad innslag av nord-boreale og alpine habitater. Området er 
nærmere beskrevet av Brattbakk et al. (1992). 
 
Solhomfjell 
Overvåkingsområdet ligger i Gjerstad kommune (sørøstlig del), 
Aust-Agder, og i Nissedal kommune (nordvestlig del), Telemark 
(58o 57' N, 8o 48' Ø). Området dekkes av kartblad M711 1612 
IV, Vegår. Området består hovedsakelig av hei og skog og ligger 
fra ca. 300 til 650 m o.h. Hei-habitatene domineres av fjell i 
dagen, røsslynghei og fattig fastmattemyr. Skogen er variert, 
men domineres av fattig, glissen furuskog (Holten et al. 1990). 
Her er lite innslag av nord-boreale og alpine vegetasjonstyper. 
Området er vernet som skogreservat og er nærmere beskrevet 
av Brattbakk et al. (1991).  
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3 Smågnagere Dividalen. Smågnagerfangstene gjennomføres etter standard-
opplegget med 1500 felledøgn pr. fangstperiode. Overvåkings-
området ble etablert i 1993 med 5 fangsttransekter (hver med 
20 stasjoner à 5 feller). Disse er plassert langs høydekotene i lia 
opp mot litle Jerta, oppover langs Hagembekken innenfor nasjo-
nalparken, og dekker de viktigste vegetasjonstypene fra rik bjør-
keskog til lavalpin hei (se beskrivelse i Kålås et al. 1994: figur 9). 
På grunn av begrensete ressurser til overvåkingen er det ikke 
gjennomført vårfangster etter 1997.  

 

Erik Framstad 
 
Smågnagere inngår som et nøkkelelement i flere næringskjeder 
som forbinder planter med topp-predatorer, og deres bestands-
fluktuasjoner skaper en regelmessig «forstyrrelse» av økosyste-
mene som kan gjøre det vanskelig å skille menneskeskapte end-
ringer fra naturlige (se f.eks. Pitelka 1973, Ericson 1977, Christi-
ansen 1983, Andersson & Jonasson 1986, Hörnfeldt et al. 1986, 
Hansson & Henttonen 1988, Lindström et al. 1994). I et overvå-
kingsprogram som ikke bare tar sikte på å registrere nivåer av 
miljøgifter, men også har som mål å følge utviklingen i be-
standsnivå og reproduksjon for utvalgte arter, synes det derfor 
helt nødvendig å ha et relativt detaljert bilde av bestandsutvik-
lingen for smågnagere. 

 
Børgefjell. Smågnagerfangstene gjennomføres etter mini-
mumsopplegget med 400 felledøgn pr. fangstperiode. Fra og 
med 1991 foregår fangstene i Børgefjell i 4 transekter (hver med 
10 stasjoner à 5 feller) som dekker de viktigste vegetasjonstype-
ne i Viermadalen (granskog, bjørkeskog, myrkant, lavalpin hei), 
bl.a. knyttet til undersøkelsene av vegetasjonen (se beskrivelse av 
transektene i Kålås et al. 1992). Disse transektene er enten helt 
tilsvarende de som ble benyttet i 1990, eller de dekker i stor 
grad de samme områdene (se Kålås et al. 1991b: figur 1).  

 
På denne bakgrunnen er det formulert tre mål for overvåking av 
smågnagere TOV: (1) å skaffe en generell oversikt over be-
standsutviklingen av smågnagere i et område, (2) å knytte fore-
komsten av smågnagere til bestemte habitat- og vegetasjonsva-
riabler, og (3) å skaffe materiale til undersøkelse av miljøgifter i 
smågnagere. 

 
Åmotsdalen (Dovre). Smågnagerfangstene gjennomføres fra 
og med 1993 etter minimumsopplegget med 400 felledøgn pr. 
fangstperiode (basert på de 10 første stasjonene, hver med 5 
feller, i 4 av transektene som ble lagt ut i 1991-92). Disse tran-
sektene ligger i bjørkeskog, mer eller mindre parallelt i åssiden 
opp mot Tverrfjellet ved Gottemsetra (se beskrivelse i Kålås et al. 
1992: figur 1). Det ble observert tydelige målerangrep på bjørk 
(som for foregående år). Det var betydelige problemer med ned-
bør under fangsten; spesielt andre fangstnatt var det flom og 
merkbart lavere fangstfrekvens enn første natt. 

 
I 2001 er det fanget smågnagere og spissmus i samtlige TOV-
områder. Her rapporteres resultatene fra disse fangstene og en 
vurdering av bestandsnivåer og demografi for de aktuelle artene 
så langt materialet tillater. Som ledd i langsiktige studier av små-
gnageres populasjonsdynamikk og habitatbruk i høyfjellet er det 
også fanget gnagere på Finse, i utkanten av Hardangervidda 
(Hordaland). Fangster og bestandsnivåer fra dette området rap-
porteres her summarisk for en sammenlikning med fangstene i 
regi av TOV.  

 
Gutulia. Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimums-
opplegget med 400 felledøgn pr. fangstperiode. Overvåkings-
området ble etablert i 1993 med 4 fangsttransekter (hver med 
10 stasjoner à 5 feller) plassert langs med høydekotene i lia opp 
mot Gutulivola. Transektene dekker de viktigste vegetasjonsty-
pene fra rik bjørkeskog til lavalpin hei (se beskrivelse i Kålås et al. 
1994: figur 6). 

 

3.1 Metoder 
 
Gnagerregistreringene foregår etter to opplegg, et minimums-
opplegg med 40 fangststasjoner og totalt 400 felledøgn og et 
mer omfattende standardopplegg med 100 fangststasjoner og 
totalt 1500 felledøgn pr. fangstperiode. Opprinnelig var begge 
forutsatt gjennomført to ganger hvert år (mai/juni og september) 
i det enkelte området (se Kålås et al. 1991a). Imidlertid har res-
surstilgangen gjort det nødvendig å fange etter minimumsopp-
legget på flere områder enn opprinnelig planlagt og i hovedsak 
kun å fange om høsten. 

 
Møsvatn Austfjell. Smågnagerfangstene gjennomføres etter 
minimumsopplegget med 400 felledøgn pr. fangstperiode. Det 
er 4 transekter (hver med 10 stasjoner à 5 feller) plassert i Hjer-
dalen i tilknytning til vegetasjons- og jordsmonnsundersøkelsene 
ved Merakkhaugene. Alle transektene ligger i bjørkeskog, fra 
1000 til 1070 m o.h. (se Kålås & Framstad 1993: figur 1). Etter 
målerangrep på bjørk i tidligere år var det kraftig oppslag av 
smyle i feltsjiktet.  
 Prosedyrer for materialinnsamling i felt og laboratorium er nær-

mere beskrevet av Kålås et al. (1991a). Kort referert registreres 
følgende data for hvert individ: individuelt løpenummer, dato, 
fangstposisjon (ved område og nummer for fangststasjon), art, 
vekt, kjønn og reproduksjonstilstand (både ved eksterne og in-
terne parametere). For øvrig innsamles øyne til aldersbestemmel-
se (ved øyelinsens vekt). Denne metoden for aldersbestemmelse 
er ikke verifisert for alle aktuelle arter, og ev. aldersanslag er 
derfor usikre (rapporteres ikke i her). For utvalgte individer tas 
leveren ut til bestemmelse av miljøgifter, etter prosedyre beskre-
vet av Kålås et al. (1992: kap. 7). 

Solhomfjell. Smågnagerfangstene gjennomføres etter stan-
dardopplegget med 1500 felledøgn pr. fangstperiode. Det er 
gjennomført gnagerfangster på 100 fangststasjoner i gran- og 
furuskog i tilknytning til vegetasjonstransektene T1-T8 i barskog 
(transekter etablert av Rune Økland, Univ. i Oslo; se beskrivelse i 
Kålås et al. 1991b: figur 3.2). Transektene har ulik lengde og 
noe variabel avstand mellom fangststasjonene (10-40 m). På 
grunn av begrenset ressurstilgang til overvåkingen har det etter 
1998 vært meningen kun å foreta høstfangster i Solhomfjell (slik 
som i Dividalen). Ved å omdisponere noe på NINAs personalres-
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Finse. Her gjennomføres smågnagerfangstene etter et annet 
opplegg enn i TOV (se Framstad et al. 1993). Fangstene foregår i 
juni/juli og august/september på to 1ha kvadratiske felt som 
ligger  i lavalpin sone, hhv  sørvendt i  middels rik  vegetasjon og 
nordøstvendt i fattig vegetasjon. Det fanges på 100 faste fangst-
stasjoner, med 200 feller i 6 døgn (dvs normalt 1200 felledøgn) 
pr. felt. Deler av begge felt vil ofte være snødekt i første fangst-
periode. På grunn av forskjeller i fangstopplegget vil ikke fangst 
pr. felledøgn være direkte sammenlignbart med TOV-områdene. 
Det var uvanlig lite snø i feltene ved vårfangstene 2001 og dess-
uten en del problemer med gjenklappete feller på grunn av 
regn. 

surser var det likevel mulig å gjennomføre vårfangstene etter 
standardopplegget også i 2001.  
 
Lund. Smågnagerfangstene gjennomføres etter minimumsopp-
legget med 400 felledøgn pr. fangstperiode. Det er 4 transekter 
(hver med 10 stasjoner à 5 feller) plassert mer eller mindre paral-
lelt langsetter åssiden sørvest for Kjørmovatna (se beskrivelse i 
Kålås et al. 1992: figur 2). To av disse passerer gjennom områ-
dene som brukes til vegetasjonsanalysene. Tre av transektene 
ligger i bjørkeskog, mens den fjerde dels ligger i bjørkeskog og 
dels i lynghei. 
 

             
 Tabell 1. Oversikt over fangstperioder (datoer for utsetting og inntak av feller), fangstinnsats og totalt antall fangster 

av småpattedyr i DNs overvåkingsprogram i 2001. I tillegg er angitt tilsvarende data for de langsiktige gnagerfangs-
tene på Finse (kombinert for to fangstfelt). – Trapping periods (dates of setting and removing traps), number of trap-
nights, and total number of catches by species of small mammals in the monitoring programme in 2001. Similar data 
are also given for the long-term small mammal trapping studies at Finse (combined for two trapping grids). 
 

             
 Område-Area Felledøgn Arter-Species Sum 
 Periode-Period Trapnights AS CG CR Crut MA MO LL MS Ssp  
             
             
 Lund            
 28–30 sep  400 1  3        2  6 
             
 Solhomfjell            
 22–25 mai  1 500   5         5 
 02–05 okt  1 500 2  34    1     3  40 
             
 Møsvatn            
 17–19 sep  400   15    24  20    14  73 
             
 Gutulia            
 18–20 sep  400   3         3 
             
 Åmotsdalen            
 08–10 sep  400   13  1   6   3   3  26 
             
 Børgefjell            
 29–31 aug  400   18  3   2   36    59 
             
 Dividalen            
 10-13 sep  1 500    12 15  8  3  3    41 
             
 Totalt TOV  6 500 3  91  16 15  41  23  42 0  22  253 
             
 Finse            
 28 jun–03 jul  1 980   1    3  11  1   4  20 
 30 aug–05 sep  2 400   3  1   1  19  9   11  44 
             
             
 Artskoder-Species: AS - liten skogmus (Apodemus sylvaticus), CG - klatremus (Clethrionomys glareolus, CR - gråsidemus (C. rufo-

canus), Crut - rødmus (C. rutilus), MA - markmus (Microtus agrestis), MO - fjellrotte (M. oeconomus), LL - lemen (Lemmus lemmus), 

MS - skoglemen (Myopus schisticolor), Ssp - spissmus (Sorex spp., ubestemt art). I tillegg for Åmotsdalen: 1 snømus (Mustela niva-

lis). 
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mens øvrige individer var små og trolig unge dyr. Blant de øvrige 
artene ble kun hannen av gråsidemus og én hunn av hhv lemen 
og markmus klassifisert som modne (ingen av hunnene var gra-
vide). 

Dato for gjennomføring av fangstene og total fangstinnsats for 
de ulike overvåkingsområdene i 2001 framgår av tabell 1. 
Fangstinn ikke har vært mulig presis å ta hensyn til effekten av 
gjenklappete feller på grunn av kraftig regnvær eller andre for-
styrrelser.  

Gutulia. Det ble kun fanget tre klatremus i Gutulia høsten 2001 
(tabell 1). Dette indikerer fortsatt svært lavt bestandsnivå for 
gnagere i dette området (figur 1). Kun én av hunnene var sek-
suelt moden (og gravid, med kullstørrelse 6) (tabell 2). 

 

3..2 Resultater 
 
Dividalen. Høsten 2001 ble det fanget til sammen 41 individer 
av fem ulike arter av smågnagere, de fleste var rødmus og gråsi-
demus (tabell 1). I forhold til fangstinnsatsen viser dette en 
videre oppgang fra året før, fra svært lave bestandsnivåer i de 
foregående årene. Nivået var imidlertid fortsatt nokså lavt (figur 
1). Det ble fanget flest hunner av rødmus, kun to av disse ble 
klassifisert som seksuelt modne (tabell 2), og ingen var gravide , 
mens tre var middels tunge (27-32g). Ingen av hannene ble 
klassifisert som seksuelt modne, og alle veide under 27g. Blant 
gråsidemusene var det tre seksuelt modne og gravide hunner 
(kullstørrelse 5-8), tre av hannene var også seksuelt modne (ta-
bell 2). De modne individene veide over 30g. Også en hann av 
lemen, to hanner av markmus, tre hunner av markmus og en 
hunn av fjellrotte ble klassifisert som seksuelt modne (tabell 2), 
men ingen av hunnene var gravide. Alle disse modne individene 
var også forholdsvis tunge. 

 
Møsvatn Austfjell. Det ble fanget en god del klatremus, 
markmus, fjellrotter og spissmus høsten 2001 (tabell 1). Fangs-
tene tyder på fortsatt oppgang fra et lavt bestandsnivå i 1999  
 (figur 1). En forholdsvis stor andel (12,5%-55%) av smågna-
gerne ble klassifisert som seksuelt modne (tabell 2), men bare 
én hunn av fjellrotte ble registrert som gravid (kullstørrelse 5). De 
fleste klatremusene var forholdsvis lette (80% <25g), noe som 
også var tilfelle for markmusene (75% <30g), mens noe større 
andel av fjellrottene var tunge (45% >30g). 
 
Solhomfjell. I mai 2001 ble det fanget fem seksuelt modne og 
middels tunge (>24g) klatremus; to av hunnene var gravide 
(kullstørrelse 5) (jf tabell 1, tabell 2). Om høsten ble det fanget 
en god del klatremus og noen få individer av andre arter (tabell 
1). I forhold til fangstinnsatsen indikerer dette en bestand på 
omtrent samme nivå som i 2000, dvs litt opp fra minimumet i 
1999, men fremdeles vesentlig lavere enn nivået i 1997-98 (fi-
gur 1). Samtlige klatremus var små (<22g) og ble klassifisert som 
seksuelt umodne, noe som også var tilfelle for de to fangete 
skogmusene, mens den fangete markmushunnen ble klassifisert 
som seksuelt moden (tabell 2).  

 
Åmotsdalen (Dovre). Høsten 2001 ble det fanget en god del 
smågnagere (flest klatremus og en del markmus), samt et par 
spissmus i Åmotsdalen (tabell 1). I forhold til fangstinnsatsen og 
problemene med flom den andre fangstnatten indikerer dette en 
klar oppgang i bestandsnivået av gnagere fra det lave nivået de 
foregående årene (figur 1). Blant klatremusene ble kun en mid-
dels tung (31g) hunn klassifisert  som seksuelt moden (tabell 2),   

 

10
Figur 1. Høstfangs-
ter av smågnagere 
pr. 100 felledøgn i 
overvåkingsområde-
ne, med data for 
sammenlikning fra 
Høylandet 1987-88 
(Framstad 1996). - 
Fall trapping of small 
rodents (per 100 
trapnights) in the 
monitoring areas, 
with comparable 
data from Høylandet 
1987-88 (Framstad 
1996).
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Lund. Det ble bare fanget noen få individer av småpattedyr 
(flest klatremus) i Lund høsten 2001 (tabell 1). I forhold til 
fangstinnsatsen indikerer dette videre nedgang til svært lave 
høstbestander (figur 1). Bare skogmushunnen var middels tung 
(>30g) og ble klassifisert som seksuelt moden (tabell 2). 
 
Finse. Fangstene vår og høst 2001 var bare marginalt høyere 
enn i 2000, med en overvekt av fjellrotte og innslag av flere 
andre arter (tabell 1). Alle individene fanget om våren, var for-
holdsvis tunge dyr klassifisert som seksuelt modne, men kun én 
hunn av fjellrotte var gravid (kullstørrelse 8). Om høsten var det 
også et betydelig innslag av modne individer blant alle arter 
smågnagere, også en god del gravide 
hunner (kullstørrelse 4-6). 
 

3.3 Diskusjon 
 
Flere av overvåkingsområdene ligger i 
boreal og lavalpin sone, der en nor-
malt bør kunne observere typiske 3-4 
års svingninger i bestander av små-
gnagere (jf Myrberget 1973, Christi-
ansen 1983, Henttonen et al. 1985, 
Hansson & Henttonen 1988, Stenseth 
& Ims 1993). Det siste store og vidt 
utbredte smågnageråret i Sør-Norge 
var i 1994, med særlig mye lemen i 
sentrale og vestlige fjelltrakter (jf bl.a. 
Framstad et al. 1997). Også i 1998 var 
det et betydelig smågnagerår i deler 
av Sør-Norge, men med variabelt be-
standsnivå i ulike områder. I overvå-
kingsområdene er dette mønstret 
særlig reflektert i fangstene fra Møs-
vatn (32 fangster pr. 100 felledøgn i 
1994, 10-11 fangster pr. 100 felle-
døgn i 1997-98, figur 1) og til dels fra 
Solhomfjell (10,7 fangster pr. 100 
felledøgn i 1994, 6,0-7,6 fangster pr. 
100 felledøgn i 1997-98). Fangstene 
fra Børgefjell viser at også dette om-
rådet hadde middels høye gnagerbe-
stander i 1994 (6,7 fangster pr. 100 
felledøgn) og ganske høye bestander i 
1998 (13,0 fangster pr. 100 felle-
døgn). I øvrige områder (Gutulia, 
Åmotsdalen, Dividalen) har gnagerbe-
standene holdt seg på et lavt nivå over 
flere år. Fangstene fra 1999 tyder på 
sammenbrudd i bestandene som had-
de middels høye topper i 1998 og 
fortsatt lave bestander i de fleste and-
re områdene. Men fra 2000 tyder 
fangstene fra flere av overvåkingsom-
rådene på at smågnagerbestandene 
var i oppgang, noe som viste seg i 
flere områder i 2001 (figur 1). Da 
hadde vi klare topper i Møsvatn og 
Børgefjell (med 14,7 fangster pr. 100 

felledøgn i begge områder). Også i Åmotsdalen var det for første 
gang en tydelig bestandstopp (5,7 fangster pr. 100 felledøgn), 
noe som ville vært enda tydeligere om ikke flom under siste 
fangstnatt hadde redusert totalfangstene med anslagsvis 40% 
(dvs vi kunne forventet opp mot 10 fangster pr. 100 felledøgn 
her). 
 
Siden fangstene i de ulike områdene begynte, har flere av de 
boreale og alpine områdene hatt overraskende stabile og lave 
bestander av smågnagere (bedømt utfra fangstene). I løpet av 
snart 10 års fangster (1993-01) i TOV-området i Dividalen har vi 
ikke registrert noen typisk smågnagertopp (figur 1). Fangstene i 

        

 Tabell 2. Fordeling av fangstene av smågnagere på kjønn og kjønnsmodning fra over-
våkingsområdene. – Distribution of the catches of small rodents by sex and sexual matu-
rity from the monitoring sites. 
 

 Område-Area Periode Hanner-Males  Hunner-Females 
 Art-Species Period Umodne Modne  Umodne Modne 
   Immatures Matures  Immatures Matures 

 Lund       
  skogmus (AS) sep 01  0  0   0  1 
  klatremus (CG) sep 01  2  0   1  0 
        
 Solhomfjell       
  klatremus (CG) mai 01  0  3   0  2 
  skogmus (AS) okt 01  1  0   1  0 
  klatremus (CG) okt 01  15  0   19  0 
  markmus (MA) okt 01  0  0   0  1 
        
 Møsvatn       
  klatremus (CG) sep 01  5  3   5  2 
  markmus (MA) sep 01  12  4   7  1 
  fjellrotte (MO) sep 01  7  4   4  5 
        
  Klatremus (CG) sep 01  1  0   1  1 
        
 Åmotsdalen       
  klatremus (CG) sep 01  6  0   6  1 
  gråsidemus (CR) sep 01  0  1   0  0 
  lemen (LL) sep 01  2  0   0  1 
  markmus (MA) sep 01  1  0   4  1 
  fjellrotte (MO) sep 01  1  0   0  0 
        
 Børgefjell       
  klatremus (CG) aug 01  5  1   11  1 
  gråsidemus (CR) aug 01  0  0   1  2 
  lemen (LL) aug 01  1  30   0  5 
  markmus (MA) aug 01  1  1   0  0 
        
 Dividalen       
  gråsidemus (CR) sep 01  1  3   6  3 
  rødmus (Crut) sep 01  4  0   9  2 
  lemen (LL) sep 01  0  1   2  0 
  markmus (MA) sep 01  2  2   1  3 
  fjellrotte (MO) sep 01  1  0   1  1 
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2001 tyder på en videre økning fra året før. Selv om bestandsni-
vået er det høyeste vi har registrert i området, er det likevel be-
tydelig lavere enn forventet for en smågnagertopp. Observasjo-
ner av smågnagere i forbindelse med langsiktige uglestudier i 
nærliggende områder i Troms tyder på den andre siden på at det 
har vært ganske regelmessige bestandstopper ca hvert tredje år 
siden 1985 (K.-B. Strann, pers.medd.). Fangster av smågnagere i 
flere områder i Troms og Finnmark 1998-01 indikerer også lokalt 
høye bestander (15-20 fangster pr. 100 felledøgn) i enkelte av 
disse årene (K.-B. Strann & N.G. Yoccoz pers.medd.). Tidligere 
fangster fra sentrale deler av Finnmarksvidda tyder også på mer 
eller mindre regelmessige fluktuasjoner i bestandene av små-
gnagere (utenom lemen), med topper i 1978-79, 1982-84 og 
1987-88 (Oksanen & Oksanen 1992). I lys av disse andre obser-
vasjonene er mangelen på klare, dokumenterte bestandstopper 
fra TOV-området i Dividalen de siste årene både uventet og 
paradoksalt. Det er tidligere postulert at gnagerbestander i 
Nord-Fennoskandia har lengre periode mellom toppene enn 3-4 
år (Hanski et al. 1991), noe som likevel ikke virker som en dek-
kende forklaring for TOV-fangstene, i lys av andre fangster i 
regionen. En annen forklaring kan være at bestandsnivåer og 
svingningsmønstre kan avhenge av det lokale produksjonsgrunn-
laget og mekanismen for populasjonsregulering som henger 
sammen med dette (jf Oksanen et al. 1981). Fangster foretatt på 
en rekke lokaliteter i Troms og Finnmark av N.G. Yoccoz og R.A. 
Ims de siste årene, tyder også på svært stor lokal/regional varia-
sjon i bestandssvingningene (N.G. Yoccoz pers.medd.). Etter som 
disse fangstene blir nærmere analysert, kan det være grunnlag 
for å vurdere hvordan bestandsvariasjonen i TOV-området i Divi-
dalen ev. passer inn i et større regionalt mønster. 
 
I Børgefjell viser fangstene et nokså typisk svingningsmønster for 
smågnagerbestander med topper i 1994, 1998 og 2001 (figur 
1). I Høylandet i mellomboreal barskog ca 100 km lenger vest 
ble det registrert en stor bestandstopp av klatremus i 1988 
(Framstad 1996). Fangster av smågnagere de siste par årene 
foretatt i mellomboreal barskog lenger sør, i Ogndalen ved 
Steinkjer, viste middels høye bestander i 1997 og 2001 (T. 
Spidsø, pers.medd.). Dersom bestandene av ulike gnagerarter i 
nordre del av Nord-Trøndelag kan antas å samvariere, antyder 
disse observasjonene et bestandsmønster med topper i 1988, 
1994, 1998 og 2001 i denne regionen. Dette angir en periode 
på 3-6 år, dvs til dels noe lengre og mer uregelmessig enn for 
typiske smågnagersvingninger. Tilsvarende uregelmessige eller 
utstrakte bestandssvingninger er imidlertid også observert andre 
steder i det nordlige Fennoskandia (Henttonen et al. 1987, 
Hanski et al. 1993, Hörnfeldt 1994).  
 
Både i Åmotsdalen og i Gutulia har fangstene vist ganske lave 
bestandsnivåer for smågnagere i det meste av perioden siden 
fangstene startet i hhv 1991 og 1993, selv om fangstene i 
Åmotsdalen viste en tydelig bestandstopp i 2001 (figur 1). I 
andre områder i Hedmark tyder uglestudier fra Trysil på at det 
var markerte gnagertopper i 1993 og 1996, mens studier av 
smågnagere i høyereliggende skogstrakter nær Hamar og ved 
Elverum påviste topper i 1994 og 1997 (G. Sonerud, 
pers.medd.). TOV-området i Gutulia er lavproduktivt og har 
kanskje aldri store lokale bestander av gnagere. Både områdene 
i Åmotsdalen og Gutulia er dessuten forholdsvis hardt beitet av 

sau og/eller rein, noe som er postulert å ha negativ innvirkning 
på smågnagere og mange andre plante-etere. Hypotesen om at 
beiteinduserte planteforsvarsstoffer kan begrense gnageres re-
produksjon og overlevelse slik at bestandene ikke utvikler seg 
normalt, vil kunne forklare en ev. mangel på vanlige smågnager-
svingninger (jf Seldal et al. (1994) for en utlegging av teorien om 
planteforsvarsstoffers virkning på gnagere). Vi har imidlertid ikke 
data til å relatere en slik hypotese til observasjonene av be-
standssvingninger i overvåkingsområdene. I lys av disse område-
nes overraskende lave bestandsnivåer av gnagere over lang tid, 
kan det likevel være grunn til å vurdere områdenes habitatkvali-
tet og påvirkning fra andre faktorer nærmere. 
 
Så langt i overvåkingsprogrammet synes fangstene fra de sentra-
le fjellområdene i Sør-Norge å ha vist de mest typiske bestands-
svingningene med en periode på 3-4 år (Hansson & Henttonen 
1988). Dette er best illustrert for Møsvatn (figur 1), der toppen i 
1994 falt sammen med og viste et mønster som er typisk for 
bestandsmønsteret hos alpine gnagere slik dette framstår i lang-
tidsseriene fra Finse (jf Framstad et al. 1997). I 1997 og 1998 
holdt smågnagerbestandene i Møsvatnområdet seg på et mid-
dels høyt nivå, med en typisk nedgang til svært lavt nivå i 1999 
og en oppgang mot en ny topp i 2001. Bestandstoppen og 
artssammensetningen (mye markmus, fjellrotte) tyder også på at 
store bjørkemålerangrep på har hatt effekt på habitatet og der-
med på gnagernes bestandsutvikling. Det langsiktige bestands-
mønstret for gnagerne underbygger tolkningen av dette områ-
det som et representativt område for gnagerbestander i fjellet i 
Sør-Norge. Etter lemenåret 1994 har imidlertid gnagerbestande-
ne på Finse ikke vist en tilsvarende regelmessig bestandsvariasjon 
som ved Møsvatn, i det de observerte bestandstoppene i 1998 
og 2001 var vesentlig lavere enn forventet (Framstad, upubl. 
data). En langtidsserie med smågnagerfangster fra et bar-
skogsområde i Kongsberg ca 500 m o.h. viser også ganske ty-
piske bestandsfluktuasjoner over mange år, med bl.a. middels 
store topper i 1994, 1997 og 2000 (og fangstfrekvens på 3 
mus/100 felledøgn i 2001), men det er en god del variasjon i 
både periode og ikke minst i bestandsnivåer (E. Østbye, 
pers.medd.). Variasjoner i bestandsfluktuasjonene kan med and-
re ord ventes også i de mest typiske områdene for «regelmessi-
ge» svingninger i smågnagerbestandene. 
 
I de lavereliggende og sørligere overvåkingsområdene i Solhom-
fjell og Lund har smågnagerbestandene dels vist nokså lave, 
stabile nivåer eller hatt mer uregelmessige fluktuasjoner (figur 
1). I Lund ser bestandene ut til å ha blitt liggende på et lavt nivå 
etter en middels stor topp i 1992. Her har klatremus og skogmus 
variert som dominerende art i enkelte år. Den videre bestandsut-
viklingen er usikker, og vi vil ikke vente typiske smågnagersving-
ninger i dette området, bl.a. på grunn av mildt vinterklima (jf 
Myrberget 1973, Christiansen 1983, Hansson & Henttonen 
1988). Et liknende bestandsmønster som i Lund er også vist for 
gangere i Ås-området, der klatremus viser forholdsvis stabil be-
stand, mens skogmus viser svært uregelmessige bestandsfluktu-
asjoner (G. Sonerud, pers.medd.). I Solhomfjell viser fangstene 
større grad av regelmessige svingninger, med sterk reduksjon i 
bestandene etter middels høyt nivå høsten 1998 og svak økning 
etter svært lave bestander i 1999. Tilsvarende svak økning til 
middels lavt bestandsnivå ble også observert i nærliggende Ve-
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4 Rovfugl gårdshei (V. Selås pers.medd.). Mer stabile eller uregelmessige 
bestandssvingninger kan imidlertid forventes i dette området 
som følge av variasjoner i snødekket om vinteren (jf også Lind-
ström & Hörnfeldt 1994). Selås (1997) har dessuten påpekt at 
det er betydelig samvariasjon mellom bestander av skogmus og 
tilgangen på eikenøtter, mens variasjon i bestandene av klat-
remus kan ha sammenheng med fruktproduksjonen hos bl.a. 
blåbær (jf også Selås et al. 2002). Slike interaksjoner med viktige 
næringsplanter kan generelt være viktige for gnageres be-
standsdynamikk, men kanskje særlig i områder der snødekket, 
og effekter som henger sammen med dette, ikke er like regel-
messige og sterke som i mer typiske boreale områder. 

 

John Atle Kålås & Jan Ove Gjershaug 
 
Enkelte miljøgifter akkumuleres oppover i næringskjeden, og 
rovfugler er gode indikatorer for slike miljøgifter. Rovfuglene er i 
tillegg følsomme for miljøgifter (bl.a. DDE, dieldrin, kvikksølv) 
(Ratcliffe 1967, Fimreite 1971, Newton 1988), og det er en 
gruppe dyr der en forventer tidlig å kunne se effekter av nye 
gifttrusler (Nygård 1990, Nygård et al. 1993, 1994, 2001). Kon-
geørn synes også å være meget følsom for DDE (Nygård & 
Gjershaug 2001).  
 Mer stabile eller ganske uregelmessige bestandsnivåer i sørlige 

områder som Lund og Solhomfjell er som forventet i områder 
med uregelmessig vinterklima. Derimot er det uventet at små-
gnagere i flere av de øvrige overvåkingsområdene i nordboreal 
og lavalpin vegetasjonssone, spesielt i Gutulia, Åmotsdalen og 
Dividalen, ikke viser mer utpregete bestandssvingninger. Den 
forholdsvis lave fangstinnsatsen i de fleste områdene kan riktig-
nok gi for liten presisjon i anslagene for bestandsnivåene. Obser-
vasjoner av gnagerbestander fra nærliggende områder tyder på 
at fangstene fra TOV-områdene kanskje ikke gir et helt dekken-
de bilde av bestandssituasjonen regionalt (jf rapporter fra andre 
fangster i Troms og Finnmark). Erfaringer fra langtidsstudiene av 
smågnagere på Finse (jf Framstad et al. 1997) tyder imidlertid på 
at en gjerne må holde på i lang tid før en får et tilstrekkelig ma-
teriale til å bedømme mønsteret i smågnagernes bestandsfluktu-
asjoner med noen grad av sikkerhet. 

Innenfor den integrerte overvåkingen som er lagt til nord-
boreale og alpine områder, overvåkes derfor hekkebestand, og 
reproduksjon for artene kongeørn Aquila chrysaetos og jaktfalk 
Falco rusticolus. Samtidig kartlegges miljøgiftkonsentrasjoner 
hos disse artene (Nygård et al. 2001). For disse indikatorartene 
forventer vi at eventuelle effekter av langtransporterte forurens-
ninger skal gi seg utslag i redusert reproduksjonsuksess i de 
sørligste områdene som er mest utsatt for slike forurensninger. 
Begge disse artene er oppført på ’Nasjonal rødliste for truete 
arter i Norge 1998’, jaktfalken som sårbar (V) og kongeørna som 
sjelden (R) (Direktoratet for naturforvaltning 1999).  
 

4.1 Metoder 
 
I 2001 ble det utført registreringer av reproduksjon for kongeørn 
i Børgefjell, Åmotsdalen, Møsvatn-Austfjell, Lund og Solhomfjell 
og jaktfalk i Børgefjell, Åmotsdalen og Møsvatn-Austfjell. Av 
økonomiske årsaker er det ikke etablert overvåking av rovfugl i 
Dividalen og Gutulia. 

 

 
For hvert område inngår det minimum 10 territorier for hver art, 
og disse ligger innen et areal med maksimum 50 km avstand fra 
sentrum av overvåkingsområdet. Det gis i denne rapporten ing-
en nærmere kartfesting av lokalitetene på grunn av at dette 
gjelder fredete, sårbare arter som har vist seg å være utsatte for 
faunakriminalitet (blant annet innsamling av egg og unger for 
salg). 
 
Både kongeørn og jaktfalk har en dynamisk arealtilknytning med 
kontinuerlige forandringer i territoriegrenser og skifte av reir-
plasser. Omfang av endringer vil imidlertid variere både mellom 
artene og mellom individuelle par innen en art. Kongeørnene er 
vanligvis mer statiske i sin arealtilknytning enn jaktfalken, og 
enkelte kongeørnpar kan bruke samme reirplass i mange påføl-
gende år. Oppbyggingen av kunnskap om territoriegrenser og 
reirplasser vil imidlertid være en kontinuerlig prosess for begge 
disse artene. Dette kan medføre at ny informasjon gjør at vi må 
endre tidligere antagelser om territorieforhold (f.eks. splitting av 
ett territorium til to eller sammenslåing av to territorier til ett). 
Dersom dette gjøres, revurderes hele tidsserien for de aktuelle 
territoriene basert på alle tilgjengelige observasjoner fra hele 
tidsserien. I enkelte tilfeller vil det også dukke opp reir som ligger 
langt borte fra tidligere kjente hekkeplasser og der det kan være 
uklarheter om hvilke av de aktuelle territoriene hekkelokaliteten 
tilhører. Vi må i slike tilfeller gjøre skjønnsmessige vurderinger 
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som vil kunne bli revurderte på bakgrunn av informasjon vi får i 
kommende år.  
 
Hekkebestanden er kartlagt ved at hvert territorium er besøkt 
med minimum ett besøk i mars/april samt ett besøk i juni/juli. 
Hvert besøk har en varighet på minimum 4 timer og alle kjente 
reirplasser er sjekket. Med dette som bakgrunn fastslås det om 
de aktuelle rovfuglartene har tilhold i området, om de gjør for-
søk på hekking, og eventuelt hvor mange unger som ble minst 
30 dager gamle for jaktfalk, og 50 dager gamle for kongeørn. 
Antall unger over denne alder brukes som mål for produksjon da 
det har vist seg at dødeligheten av eldre unger i reirperioden er 
liten. For en nærmere beskrivelse av metoder vises det til Kålås 
et al. (1991a).  
 
Dersom det er mulig å komme fram til reirplassen, ringmerkes 
kongeørnungene ved ca 50 dagers alder og jaktfalk ved ca 35 
dagers alder. Dette gjøres for å få informasjon om forflytninger 
og overlevelse etter at reiret forlates, og for å få kunnskap om 
rekruttering til hekkebestanden. I 2001 ble det på TOV-
lokaliteter ringmerket 8 kongeørnunger (5 i Åmotsdalsområdet, 
2 i Møsvatn-Austfjell og 1 i Solhomfjell) og 9 jaktfalkunger (3 i 
Åmotsdalsområdet og 6 i Møsvatn-Austfjell). 
 

4.2 Resultater 
 
Børgefjell 
I 2001 ble det registrert aktivitet av kongeørn (observerte fug-
ler, pynting av reir, reir med egg eller unger) ved samtlige av de 
13 territorier vi overvåker i Børgefjell. Det var klare indikasjoner 
på egglegging/ruging i 8 av disse territoriene. Det ble klekket 
fram unger i 6 territorier. I fem av disse territoriene ble det pro-
duserte til sammen 6 unger (>50 dagers alder).  
 
I 2001 ble det observert jaktfalk i 9 av de 10 undersøkte territo-
riene. Det ble konstatert egglegging i 4 av disse territoriene, og 
disse produserte totalt 7 unger (>30 dager).  
 
Åmotsdalen 
I 2001 ble det registrert aktivitet av kongeørn (observerte fug-
ler, pynting av reir, reir med egg eller unger) ved samtlige av de 
12 kongeørnterritorier som inkluderes i TOV. Det var indikasjo-
ner på egglegging/ruging i 3 av disse territoriene. Det ble klekket 
fram 5 unger i 2 av territoriene, hvorav alle nådde 50 dagers 
alder. I ett av territoriene ble det produsert 3 unger. Det er første 
gang vi har registrert så høy produksjon i ett reir. 
 
I 2001 ble det observert jaktfalk ved 5 av de 11 undersøkte terri-
toriene, og det ble totalt produsert 12 unger i 4 av disse. Når det 
gjelder Åmotsdalsområdet har vi fra og med 2001 valgt å skifte 
ut ett av territoriene for hele tidsserien. Dette er gjort på grunn 
av at nye opplysninger indikerer at vi ikke har hatt god nok dek-
ning for ett av territoriene, samtidig som vi fra 1998 har samlet 
god informasjon fra et nytt territorium som også er mer sentralt 
plassert i selve overvåkingsområdet.  
 
Møsvatn-Austfjell 
For dette området har vi i denne rapporten inkludert ytterligere 
ett territorium som vi har god informasjon fra siden 1996. I 2001 

ble det da registrert aktivitet (observert voksne fugler, pynting av 
reir, reir med egg eller unger) av kongeørn ved 9 av de 11 
kongeørnterritorier som nå overvåker i dette området. Det ble 
registrert egglegging/ruging på 4 lokaliteter, og disse produserte 
til sammen 5 unger.  
 
For jaktfalk ble det i 2001 observert fugler i 7 av de 14 inkluder-
te territoriene. Det ble imidlertid konstatert egglegging/ruging i 
bare 2 av disse territoriene som til sammen produserte 6 unger.  
 
Lund 
I Lund-området ble det i 2001 registrert aktivitet av kongeørn 
ved 9 av de 10 inkluderte territoriene. I 6 av territoriene ble det 
registrert egglegging/ruging. Totalt ble det produsert 6 unger fra 
5 av disse territoriene. 
 
Solhomfjell 
I 2001 ble det registrert aktivitet av kongeørn ved 12 av de 13 
kongeørnterritorier som inkluderes i TOV fra dette området. Det 
ble observert egglegging/ruging ved 4 av disse lokalitetene, og 
de produserte totalt 4 unger. 
 

4.3 Diskusjon 
 
For indikatorartene kongeørn og jaktfalk forventer vi at eventu-
elle effekter av langtransporterte forurensninger skal gi seg ut-
slag i redusert reproduksjonsuksess i de sørligste områdene (Sol-
homfjell og Lund) som er mest utsatt for slike forurensninger. I 
den tidsserien vi nå har tilgjengelig ser vi ingen klare tegn til 
redusert reproduksjon i de sørligste områdene. Det har imidlertid 
vært en tendens til en nedadgående produksjon i Solhomfjell i 
perioden 1992-01, med særlig dårlig produksjonsresultat i 1999 
og 2000 (figur 2). En noe bedre produksjon for dette området i 
2001 indikerer at dette kan ha vært et midlertidig fenomen. 
Jaktstatistikken fra Solhomfjell indikerer at bestandssituasjonen 
for småvilt var god høsten 2001. Basert på dette forventer vi en 
god produksjon for kongeørn i dette området i 2002. Skulle det 
likevel fortsette med dårlig produksjonen i dette området, bør 
det gi grunnlag for en nærmere utredning av mulige årsaker til 
dette. 
 
I 2001 var det relativt god produksjon for kongeørn i Lund, 
Møsvatn, Åmotsdalen og Børgefjell (0,42-0,6 unger pr. territori-
um). For Solhomfjell var det også relativt bra produksjon (0,31 
unger pr. territorium) noe som er klart bedre enn for de 2 fore-
gående hekkesesongene. Tidsserien vi nå har tilgjengelig for 
kongeørn (1993-01), viser gjennomsnittlig høyest produksjon i 
Lund (gjennomsnitt 0,62 unger pr. territorium, ± 0,14 (sd)), et-
terfulgt av Børgefjell (0,56 ± 0,24 (sd)), Møsvatn (0,43 ± 0,20 
(sd)), Solhomfjell (0,30 ± 0,17 (sd)), og Åmotsdalsområdet 
(0,30 ± 0,15 (sd)) (figur 2).  
 
For jaktfalk var produksjonen av unger i 2001 relativt god i 
Åmotsdalsområdet (1,09 unger pr. territorium), og litt over mid-
dels for Børgefjell (0,70 unger pr. territorium), mens vi målte 
relativt dårlig produksjon i Møsvatn-Austfjell (0,43 unger pr. 
territorium) (figur 3). Produksjonen av jaktfalkunger har som 
forventet variert betydelig i årene 1991-01 (figur 3). Dette gjel-
der i særlig grad for Åmotsdalen (gjennomsnittlig 0,59 unger pr. 
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5 Hønsefugler territorium, ± 0,42 (sd)). Dataene for jaktfalk viser videre at Bør-
gefjell og Åmotsdalen har hatt omtrent lik produksjon i det ak-
tuelle tidsrommet (Børgefjell gjennomsnitt 0,50 ± 0,31 (sd)). For 
de tre områdene der overvåking av jaktfalk er inkludert har vi i 
denne tidsperioden målt mest jevn og høyeste ungeproduksjon i 
Møsvatn-Austfjell området (gjennomsnitt 0,76 ± 0,22 (sd)). 

 

John Atle Kålås 
 
Hovedvekten av overvåkingen av hønsefugl er lagt på lirype 
Lagopus lagopus. Lirypa inngår som en viktig art i de nord-
boreale og alpine økosystemene. Undersøkelser av sammen-
hengen mellom smågnagersvingninger og deres kobling til 
svingninger i såvel rypebestanden som bestanden av rovpattedyr 
og rovfugl er tidligere viet stor oppmerksomhet i Fennoskandia 
(Hagen 1952, Myrberget 1984, Hörnfeldt et al. 1986). Lirypa er 
dessuten vårt fremste 'folkevilt', og det felles årlig mer enn 500 
000 liryper i Norge. 

 
Lirype er vanligvis ett av de aller viktigste byttedyrene for jaktfalk 
og kongeørn. Gode forekomstene av lirype er også en klar indi-
kasjon på gode forekomster av annet viktig bytte for disse rov-
fuglartene. Dette venter vi særlig skal være tilfelle for de nord-
ligste områdene som inngår i TOV (Børgefjell, Åmotsdalsområdet 
og Møsvatn-Austfjell). I de to sørligste områdene (Solhomfjell og 
Lund) vil kongeørn trolig ha en noe mer variert meny enn for de 
3 øvrige områdene denne arten overvåkes i. Trolig er hare og 
orrfugl viktigere bytte her, og i tillegg kan åtsler fra hjortedyr og 
bufe ha større betydning i den viktigste delen av reproduksjons 
sesongen (mars-juni) i disse to sørligste områdene. Den informa-
sjonen vi har om forekomster av smågnagere og tettheter av 
hønsefugl høsten 2001 gir forventninger om relativt god pro-
duksjon for kongeørn og jaktfalk i Åmotsdalområdet og for 
kongeørn i Solhomfjellområdet i 2002. For de øvrige områdene 
er prognosene mer usikre. 

 
En annen viktig grunn til at lirype ble valgt som overvåkingsart 
var at det, spesielt fra de sørvestlige delene av landet, var påvist 
høye verdier av Cd i såvel lirype som fjellrype Lagopus mutus 
(Herredsvela & Munkejord 1988). Senere undersøkelser har også 
vist høye Pb-verdier i lirype fra de sørlige deler av Norge (Kålås et 
al. 2001).  
 

5.1 Metoder 
 
Overvåking av lirype innebærer kvantifisering av bestands-
størrelse samt hekkeresultat (reproduksjon). Det finnes en rekke 
forskjellige metoder for bestandstaksering av lirype (Myrberget 
et al. 1976). I overvåkingssammenheng er det mest praktisk å 
taksere høstbestanden. Det er her valgt å foreta linjetakseringer 
med bruk av stående fuglehund. Tidligere undersøkelser har vist 
at denne metoden gir et brukbart estimat av bestanden (Moks-
nes 1971, Aabakken & Myrberget 1975, Myrberget et al. 1976, 
Andersen 1983, Pedersen et al. 1999). Samtidig med at områ-
dene bestandstakseres, får en også informasjon om 
kyllingproduksjon.  
 
Standard metode ved disse takseringene er at en person med 
stående fuglehund går langs faste linjer og registrerer art, antall, 
kjønn og alder (kyllinger eller voksne) av alle observerte hønse-
fugl. Takseringene utføres i perioden 1 august - 5 september. Se 
for øvrig detaljert beskrivelse av metoden i Kålås et al. (1991a).  
 
Emlens metode (Emlen 1971) benyttes ved beregning av tett-
heter (D) (antall fugl/km2): D = N/(L x W x CD), hvor N = antall 
observerte fugler, L = linjens lengde (km), W = linjens bredde og 
CD = oppdagbarhetkoeffisient. Vi baserer våre beregninger av 
tetthet på at linjens bredde er 0,1 km (50 m til hver side av ob-
servatøren), samt at oppdagbarheten (CD) innenfor dette arealet 
er 0,8 (80% av fuglene oppdages) (se Pedersen et al. 1999).  

Figur 2. Ungeproduksjon for kongeørn i TOV-områdene, 1990-
01. - Chick production for golden eagle in the monitoring areas. 
Filled symbols are used for the areas most heavily influenced by 
long-range atmospheric transported pollution. 

 

 
Vi beregner produksjon for et område som antall observerte 
kyllinger pr. 2 voksne fugler. Her inkluderer vi alle liryper som er 
observert under takseringene. For å få noenlunde pålitelige es-
timater for produksjon bør vi ha >10 observasjonssituasjoner av 
lirype, og vi lager ikke produksjonsestimater dersom antall ob-
servasjonssituasjoner er <5. Ved lave tettheter av lirype vil antall 
observasjoner ofte være lavt, og produksjonsestimatene blir da 
meget usikre.  Figur 3. Ungeproduksjon for jaktfalk i TOV-områdene, 1990-01. 

- Chick production for gyrfalcon in the monitoring areas.  
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Åmotsdalen Dividalen 
Det ble som for 2000 taksert 2 linjer i indre deler av Åmotsdalen, 
en linje i Dindalen og en linje øst for Kongsvoll for kvantifisering 
av populasjonsstørrelser og reproduksjon for lirype. Det ble tak-
sert totalt 39,5 km med en stripebredde på 100 m (3,95 km2). 
Linje I ble taksert 15 august, linje II 14 august, linje III 16 august 
og linje IV 18 august. Takseringene ble utført av S.L. Svartaas. 
Vitringsforholdene ble vurdert som gode. 

Det ble utført takseringer ved de faste linjene ved Havgavuobmi 
(linje I, II og III) og ved Høgskaret (linje IV og V). Tilsvarende tak-
sering i Høgskaret har pågått siden 1982 og i Havgavuobmi 
siden 1991. Det ble i 2001 taksert totalt 40,5 km med en stripe-
bredde på 100 m (4,05 km2). Linje I ble taksert 17 august, linje II 
18 august, linje III 19 august, linje IV 18 august og linje V 19 
august. Totalt sett ble vitringsforholdene vurdert som middels 
gode selv om de var noe variable. Takseringene ble utført i regi 
av Fylkesmannen i Troms i samarbeid med Målselv Jeger og 
Fiskerforening. 

 
Gutulia 
Som for tidligere år ble det utført linjetakseringer ved Gutulivola, 
Rundhøgda og Nyrøstvola. Det ble taksert totalt 34 km med en 
stripebredde på 100 m (3,40 km2). Linje I ble taksert 10 august, 
linje II 8 august og linje III 11 august av S.L. Svartaas med assis-
tanse av D.H. Svartaas. Vitringsforholdene ble vurdert til å være 
gode. 

 
Børgefjell  
Samme takseringslinjer som for 2000 ble benyttet. 4 km av linje 
II kunne imidlertid ikke takseres på grunn av at det var svært 
mye tamrein i dette området. Totalt ble det da taksert 28,0 km 
med en stripebredde på 100 m (2,80 km2). Linje I ble taksert 18 
august, linje II 19 august og linje III 17 august. Vitringsforholde-
ne ble vurdert til å være middels til vanskelige. Takseringen ble 
utført av Statskog Nordland (organisert av M. Håker, feltarbeid 
utført av T. Næss og med assistanse av W. Bråten). 

 
Møsvatn-Austfjell 
Som for tidligere år er takseringslinjene i områdene omkring 
Hortenuten benyttet for takseringer av liryper ved Møsvatn-
Austfjell. Det ble taksert tre linjer på totalt 32,5 km med en stri-
pebredde på 100 m (3,25 km2). Linje I ble taksert 6 august, linje 
II 5 august og linje III 4 august av S.L. Svartaas med assistanse av 
D.H. Svartaas. Vitringsforholdene ble vurdert til å være gode. 

 
Statskog Nordland samler inn vingeprøver fra felte ryper fra 
nordlige deler av Børgefjell nasjonalpark samt områdene  om 
ligger like nord og vest for nasjonalparken (Susen-
fjell/Tiplingdal/Storelvdal/Fiplingdalen/Simskaret). Denne innsam-
lingen gir også opplysninger om lirypas produksjon av unger og 
benyttes som tilleggsinformasjon til linjetakseringene i Viermada-
lområdet. 

 
Lund 
I 2001 ble det som tidligere taksert to linjer på Skykula, og en 
linje rundt Rygla sørvest for Gyavatnet. Totalt ble det taksert 
22,0 km med en stripebredde på 100 m (2,20 km2). Linje I ble 
taksert 19 august, linje II 11 august og linje III 23 august av Ve-
gard Moi med assistanse fra E. Reed, G. Tveten og A. Aune. 
Vitringsforholdene ble vurdert som middels til gode. 

 

 

Figur 4. Beregnede tettheter av lirype 
i takseringsfeltene i TOV-områdene 
basert på linjetakseringer med stående 
fuglehund. – Estmated densities of 
willow ptarmigan in the monitoring 
areas. Filled circles - adult birds, open 
circles - juveniles. 
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Lund Solhomfjell  
Våre takseringer indikerer en økning i høsttetthet av lirype i Lund 
i 2001 sett i forhold til 2000, og den registrerte tettheten (36 
ryper/km2) er den nest høyeste som er observert for dette områ-
det i perioden 1991-01 (figur 4). Den høye tettheten var særlig 
forårsaket av at det ble observert mye ungfugler (8,3 kyllinger 
pr. to voksne) (tabell 3), noe som indikerer gode produksjons-
forhold for lirype i dette området i 2001.  

På grunn av svært begrensede forekomster av lirype i Solhomfjell 
er linjetakseringer med hund ikke egnet her. For dette området 
benytter vi Gjerstad Jeger og Fiskeforening sin statistikk over 
jaktutbytte som mål for forekomster av hønsefugl. Fra 2001/02 
jaktsesongen inkluderer denne statistikken også informasjon fra 
en gruppe Statskog-jegere som tidligere ikke har vært inkludert i 
Gjerstad Jeger og Fiskeforening sin statistikk. Dette utgjør i stør-
relsesorden 10-15% av totalmateriale.  

Solhomfjell  

5.2 Resultater Gjerstad Jeger og Fiskeforening sin fellingsstatistikk for Solhom-
fjellområdet viser at det i løpet av jaktsesongen 2001/02 ble felt 
290 orrfugl, 62 harer og 7 liryper på totalt 1269 jaktdager. Det 
er en klar økning i antall felte orrfugl sett i forhold til 2000, og 
fellingsindeksen for orrfugl ble for 2001 22,9 pr. 100 jaktdag. 
Dette er en klar økning sammenlignet med den siste 5-års perio-
den, og er på tilsvarende høye nivå som målt for dette området i 
perioden 1984-91. Økningen i antall registrert jaktdager i 2001 
skyldes at det er mottatt rapport fra en større andel av jegerne i 
området i 2001 sammenlignet med tidligere år. 

 
Dividalen 
I 2001 ble det ved takseringene i Dividalen observert en klar 
økning i tettheter av lirype (totalt 105 ryper/km2), og dette er 
tilsvarende tetthet som målt i toppårene 1994 og 1995 (figur 
4). Den høye tettheten er særlig forårsaket av en svært god 
kyllingproduksjon i 2001 (7,6 kyllinger pr. to voksne) (tabell 3). 
 
Børgefjell 

 Takseringen i Børgefjell viste for 2001 en nedgang i tetheter av 
lirype i forhold til 2000, og tettheten (39 ryper/km2) var middels 
sett i forhold til våre registreringer i perioden 1990-00. Andelen 
av ungfugler var høy (6,4 kyllinger pr. to voksne) noe som indi-
kerer gode produksjonsforhold for lirype i dette området i 2001 
(tabell 3).  

5.3 Diskusjon 
 
Sett i sammenheng med tidligere års takseringer av lirype viser 
resultatene at det var en klar bestandstopp for lirype i Dividalen i 
2001, og det var da 6-7 år siden vi observerte en tilsvarende 
bestandstopp i dette området (figur 4). For Børgefjell målte vi 
en bestandsnedgang og mye tyder på at vi for dette området nå 
nærmer oss en bunn bestand. Bestandsprognosen for 2002 er 
her usikker og vil avhenge av hvordan smågnagerbestanden 
utvikler seg. For Åmotsdalen fant vi en økning i bestanden fra 
2000 til 2001. Også her er prognosene for 2002 usikre og av-
hengige av bestandsutviklingen for smågnagerbestanden. For 
Gutulia har vi målt særdeles lave rypebestand i hele perioden 
1995-01 etter at vi hadde litt høyere bestandstall i 1993 og 
1994. Områdene omkring Gutulia er relativt karrige og kan ikke 
betraktes som optimale lirypeområder. Slike områder vil kunne 
være lite brukt ved lave tettheter, og i slike områder vil det kun-
ne være vanskelig å dokumentere små bestandstopper. Takse-
ringene våre i dette området er imidlertid såpass omfattende at 
vi skal kunne oppdage klare bestandstopper. En lengre tidsserie 
vil kunne gi oss mer informasjon om dette. For Møsvatn-Austfjell 
registrerte vi også for 2001 svært lave bestandstall. Bestands 
prognoser for 2001 er også her usikre. For Lund målte vi relativt 
høy tetthet av ryper i 2001. Her har vi målt relativt sett høye 
lirypebestander de siste 6 åra. Dette området er lokalisert helt i 
ytterkanten av lirypas hekkeområder i Sørvest-Norge, og vi for-
venter at  rypebestandene  her kan vise mer uregelmessige fore 

 
Statskog Nordland sin innsamling av vingeprøver fra rype viste 
også god produksjon for både lirype og fjellrype for jaktsesong-
en 2001/02 (for begge artene 3,4 ungfugler pr. to voksne). To-
talt antall mottatte vingeprøver var litt lavere enn for 2000/01 
(vinger fra henholdsvis 284 lirype, og 321 fjellrype).  
 
Åmotsdalen 
Takseringene langs de 4 linjene som nå representerer Åmotsdal-
sområdet, resulterte i en beregnet tetthet på 31 liryper/km2. 
Dette er en økning sett i forhold til 2000, og er den høyeste 
tetthet vi har registrert i perioden 1991-01 (figur 4). Selv om 
økningen i antall takseringslinjer fra 1997 gjør at tallene fra 
periodene 1991-96 og 1997-01 ikke er direkte sammenlignbare 
indikerer våre tellinger at lirypetettheten i 2001 var den høyeste 
vi har hatt for dette området i den siste 10-års perioden. Det ble 
observert 3,5 kyllinger pr. to voksne liryper, noe som indikerer 
middels god ungeproduksjon i dette området i 2001. 
 
Gutulia 
Takseringen i Gutulia indikerer en fortsatt meget lav lirype-
bestand i dette området og vi beregnet samme lave tetthet i 
2001 som for 2000 (2 ryper/km2) (tabell 3). De få observasjone-
ne her medfører stor usikkerhet i tetthetsberegningene og umu-
liggjør produksjonsberegninger.  

komster enn i de mer sentrale deler av lirypas hekkeområder i 
Norge. Jaktstatistikken fra Solhomfjell indikerer at bestanden av 
orrfugl i perioden 1992-00 varierte på et litt lavere nivå (10-18 
felte fugl pr. 100 jaktdag) enn det som var tilfelle i perioden 
1984-91 (ca 19-24 felte fugl pr. 100 jaktdag). Dette er betydelig 
høyere enn det som ble registrert i perioden 1975-78 (ca 5 felte 
fugl pr. 100 jaktdag) (figur 5). Jaktutbyttet av orrfugl i 2001 var 
imidlertid igjen oppe på det nivået vi hadde i 1984-91, og indi-
kerer en høy bestand av småvilt i dette området i 2001 (se rov-
fugldel).

 
Møsvatn-Austfjell 
Takseringene i 2001 indikerer samme lave lirypebestanden i 
området som i 2000 (9 ryper/km2). Produksjonen av kyllinger 
synes imidlertid å ha vært relativt god i 2001 (4,5 kyllinger pr. to 
voksne) (tabell 3).  
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Figur 5. Jaktutbytte av orrfugl i Gjerstad Jeger og Fiskeforening sitt 
jaktområde i Solhomfjell. For 1975-80 basert på jaktutbytte fra mellom 
248 og 409 jaktdager, for 1981-01 mellom 520 og 1270 jaktdager. – 
Bag statistics for Black grouse in the Solhomfjell area. 

Som forventet er det endringer i ungfuglbestanden som gir de 
store bestandsfluktuasjonene for lirype (figur 4). For de fleste 
områdene ser vi at tetthetene for ungfugl har variert fra knapt 
noen individer og opp til >40 individer pr. km2. Bestanden av 
voksne fugler har derimot vært betydelig mer stabil innen et og 
samme område (Dividalen, Børgefjell og hovedsakelig mellom 10 
og 20 fugler pr. km2; Åmotsdalen, Gutulia, Møsvatn-Austfjell og 
Lund, hovedsakelig mellom 2 og 10 fugler pr. km2). 
 
Målet med rypetakseringene er i første rekke å få en grov over-
sikt over bestandssituasjonen for lirype som grunnlag for vurde-
ringen av ungeproduksjonen for kongeørn og jaktfalk samt for 
vurderinger av bestandsendringer for småfugl. Takseringsfeltene 
er lagt ut for å representere bestandsendringer for lirype og ikke 

for å representere lirype-
tetthetene i et område. 
De data vi her presente-
rer, er derfor egnet for å 
følge bestandsendringer 
innen de forskjellige 
takseringsfeltene, men 
ikke for direkte sam-
menligning av bestands-
størrelser mellom områ-
der. Blant annet vil kvali-
teten på de arealene 
som takseres variere 
mellom områdene. Våre 
beregninger av bestan-
der vil derfor variere 
innenfor forskjellige nivå 
for de forskjellige TOV-
områdene.  

 

 
Det er flere faktorer som 
påvirker sikkerheten i 
bestandsestimater for 
lirype. To viktige fakto-
rene i denne sammen-
heng er taksert areal og 
variasjoner i oppdag-
barhet. Oppdagbarhe-
ten vil variere med både 
topografi og vegeta-
sjonsforhold, og den vil 
være avhengig av vær-
forhold. Basert på in-
formasjon gitt av Peder-
sen et al. (1999) om 
variasjoner i oppdag-
barhet innenfor det 
takseringsbelte vi bruker 
(50 m til hver side av 
takseringslinja) vil vi 
kunne regne med en 
usikkerhet på minst ± 
20% for vår beregning. 
Særlig vil usikkerheten 
være stor i Lund-

      
 Tabell 3. Totalt antall observerte liryper langs de forskjellige linjene ved høsttakseringene av hønsefugler i TOV-

områdene i 2001. ( ) angir produksjonsestimat basert på 5-10 observasjoner, (-) angir ingen produksjonsestimat 
pga. <5 observasjoner. - Observations of willow ptarmigan along the census transects included in the monitoring 
programme, august 2001.  
 

 

          
 Område Stegger Høner Ubest.ad. Ubest. Kyll. Kyll./2 voksne Areal  
 Area Males Females Indet. ad. Indet. Juv. Juv./2 adults Area (km2)            
          
 Dividalen:         
 Linje I  4  4 0  0  13  -  0,38  
 Linje II  17  20  7  1 175  -  1,88  
 Linje III  3  3  0  0  27  -  0,45  
 Linje IV  7  8  4  0  69  -  1,43  
 Linje VI  5  6  0  0  52  -  1.95            
 Totalt  36  41  11  1 336  7,6  6,09  
          
 Børgefjell:         
 Linje I  7  6  1  11  57  -  1,35  
 Linje II  2  1  2    16  -  0,50  
 Linje III  6  3  3  7  26  -  0,95            
 Totalt  15  10  6  18  99  6,4  2,80  
          
 Åmotsdalen:         
 Linje I  5  4  0  0  17  -  0,80  
 Linje II  3  3  1  0  30  -  0,90  
 Linje III  9  4  7  0  39  -  1,20  
 Linje IV  6  8  27  0  47  -  1,05            
 Totalt  23  19  35  0 133  3,5  3,95  
          
 Gutulia:         
 Linje I  4  1  5  0  1  -  1,20  
 Linje II  2  0  2  0  0  -  1,00  
 Linje III  0  0  0  0  0  -  1,20            
 Totalt  6  1  7  0  1  (-)  3,40  
          
 Møsvatn-Austfjell:        
 Linje I  4  1  2  0  19  -  1,20  
 Linje II  4  3  0  0  17  -  1,05  
 Linje III  1  0  1  0  0  -  1,00            
 Totalt  9  4  3  0  36  4,5  3,25  
          
 Lund:         
 Linje I 0  2  2  0  13  -  0,45  
 Linje II  3  5  0  0  41  -  1,00  
 Linje III  2  4  0  0  21  -  0,75            
 Totalt  5  11  2  0  75  8,3  2,20  
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6 Spurvefugler området der et relativt lite areal takseres. I tillegg vil oppdagbar-
heten variere mellom forskjellige kategorier av fugl. For eksem-
pel er det ved taksering av lirype med stående fuglehund lettere 
å oppdage kull (≥3 fugler) enn enslige fugler og par (Pedersen et 
al. 1999). For våre beregninger av tettheter vil dette medføre at 
vi relativt sett underestimerer bestanden av voksenfugl i år med 
produksjonssvikt. Selv med såpass store usikkerheter i våre be-
regninger gir de tetthets- og produksjonsmål vi får, en grov 
oversikt over bestandssituasjonen, slik målet er. 

 

John Atle Kålås 
 
Spurvefugler overvåkes fordi de forventes å bli negativt påvirket 
av forurensninger. Dette inkluderer blant annet redusert repro-
duksjon i forsurede områder (Ormerod et al. 1988, Rosseland et 
al 1990, Graveland et al. 1994) og i områder forurenset med 
metaller (Eeva et al. 1994, 1997, Eeva & Lehikoinen 1995, 
1996). Det er også dokumentert redusert fødetilgang for fugler 
som søker næring på bartrær i forurensede områder på grunn av 
nåletap fra slike trær (Gunnarsson 1988, 1990, Hake 1991). 
Spurvefugler overvåkes også på grunn av at de dekker et spekter 
av arter med forskjellig økologi, og er derfor egnet både for 
overvåking av kjente påvirkninger, og for tidlig å kunne gi an-
tydninger om ukjente negative påvirkninger (Koskimies 1989, 
Marchant et al. 1990, Baillie 1991, Furness et al. 1994, Green-
wood et al. 1994). For spurvefugl forventer vi at eventuelle ef-
fekter av langtransporterte luftforurensninger skal gi seg utslag i 
redusert reproduksjon og/eller reduserte bestandsstørrelser i de 
sørligste områdene. Når det gjelder reproduksjon, forventer vi at 
effekter av forurensing skal kunne gi seg utslag i økt omfang av 
uklekte egg, redusert overlevelse i ungenes første levedager 
og/eller redusert kullstørrelse. 

 
 

 
Det foregår systematisk overvåking av hekkende spurvefugler 
i mer enn 10 europeiske land (Hustings 1988, Kwak & Hustings 
1994). Informasjon om forskjellige spurvefuglarters populasjons-
endringer i en større målestokk (meta-analyser) vil være viktig 
bakgrunnsinformasjon/referanse for spurvefuglovervåkingen i 
TOV. I første omgang vurderer vi overvåkingen i Storbritannia 
som startet i 1962 (Marchant et al. 1990), og i Sverige som star-
tet i 1969 (Svensson 1989), som de viktigste referansene. 
 

6.1 Metoder 
 
Bestandsovervåking  
For bestandsovervåking av spurvefugler har vi valgt å benytte 
punkttakseringsmetoden (Bibby et al. 1992). Denne metoden gir 
i utgangspunktet ikke eksakte tall for tettheter av enkeltarter, 
men den gir indeksverdier som er godt egnet til å kvantifisere 
forandringer mellom år (Crawford 1991). For mange arter er det 
vist en god samvariasjon mellom resultatene fra punkttaksering-
er og den mere nøyaktige og kostnadskrevende revirkarterings-
metoden (Svensson 1989). 
 
I hvert område takseres ca. 200 punkter som fortrinnsvis fordeles 
i terrenget langs 10 ruter (linjer), hver med 20 punkt. Hvert 
punkt er lagt ut med 200-300 m avstand. Nøyaktig samme 
punkter telles hvert år. På hvert punkt telles alle sette og hørte 
fugler i løpet av en periode på nøyaktig 5 minutter. Takseringe-
ne utføres fortrinnsvis fra kl 04.30 til kl 10.00 (sommertid) slik at 
den omfatter perioden hvor spurvefuglene er mest sangaktive. 
Som standard skal punktene takseres til samme tid (± 30 min.), 
og de skal takseres omtrent samme dato (± 5 dager, justert for 
vårens framdrift). Antall takserte punkter skal være tilstrekkelig 
til å kunne dokumentere populasjonsendringer for de vanligst 
forekommende artene innen hvert enkelt overvåkingsområde. 
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Vi definerer dato for siste egg lagt som eggleggingsdato. Denne 
datoen er beregnet ut fra at det legges ett egg daglig etter at 
eggleggingen har startet. I enkelte tilfeller har vi også benyttet 
oss av klekkedato for å beregne egglegging. I slike tilfeller har vi 
gått ut fra en rugeperiode (fra siste egg lagt til klekking) på 14 
dager for svarthvit fluesnapper og 15 dager for kjøttmeis. Det 
beregnede eggleggingstidspunktet for enkeltkull vil vanligvis ha 
en sikkerhet på ± 1 dag. Ved beregning av områdevise eggleg-
gingstidspunkt benytter vi median dato for ’første’-kull. Det vil si 
at vi heller ikke her inkluderer kull lagt sent i hekkesesongen 
(>14 dager etter at første kull i det aktuelle området er ferdig-
lagt). 

Det legges også vekt på å benytte samme feltpersonell for så 
mange påfølgende år som mulig. Enkelte utskiftninger vil likevel 
måtte skje, og i 2001 ble det skiftet ut feltpersonell for 5 ruter i 
Dividalen, 5 ruter i Åmotsdalen og 2 ruter i Lund. 
 
For å kunne kontrollere for endringer i vegetasjon som kan gi 
endringer i fuglefaunaen, kartlegges vegetasjonen rundt de 
enkelte punktene i en radius av 100 m. Nye kart kan da tegnes 
etter en tidsperiode (eks. 10 år), slik at eventuelle endringer kan 
dokumenteres og punkter fjernes fra indeksberegningene der-
som omfattende endringer i vegetasjonsforholdene har fore-
kommet. For nærmere beskrivelse av metoder se Kålås et al. 
(1991a) samt senere utarbeidede instrukser (Kålås upubl.).  
 Reproduksjonsovervåkingen for spurvefugl er i 2001 bare utført i 

Åmotsdalen, Gutulia, Lund og Solhomfjell. Her gir vi en kort presentasjon av 2001-resultatene og vurderer 
disse i forhold til antall observasjoner gjort i perioden 2000. 
Samtidig presenterer vi en oversikt over variasjoner for totalt 
antall observerte fug av de arter som har høy grad av stedtrohet 
til hekkeområdet ('stasjonære'). Artene som er ekskludert fra 
denne gruppen på grunn av sin mer irregulær forekomst ('no-
madiske'), er finkeartene bjørkefink, grønnfink, gråsisik, bergirisk 
og grønnsisik, samt korsnebbene (se Cramp & Perrins 1994, 
Hogstad 1999). Spurvefuglovervåkingen har også som mål å 
dokumenter artsvise bestandsvariasjoner. Den tidsserien vi har 
tilgjengelig, begynner nå å bli lang nok til å utføre slike analyser, 
men vi har valgt foreløpig ikke å presentere slike data. 

 
Feltarbeide, 2001 
Dividalen. I 2001 ble de 200 faste punktene  taksert i perioden 
14-19 juni. Takseringene ble utført av K.-O. Jacobsen og S.Ø. 
Nilsen.  
 
Børgefjell. I 2001 ble de 200 punktene taksert i tidsrommet 19-
23 juni. Takseringene ble utført av Ø. Spjøtvoll og P.A. Lorent-
zen.  
 
Åmotsdalen. De 200 punktene ble taksert i tidsrommet 15-19 
juni av M. Myklebust og G. Rudolfsen.   

Reproduksjonsovervåking  
For å overvåke reproduksjonssuksess hos spurvefugler har vi av 
praktiske og økonomiske grunner valgt de hulerugende artene 
svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca og kjøttmeis Parus 
major. For disse artene er det dokumentert reproduksjonssvikt 
som kan skyldes forurensning (Nyholm 1981, 1994, Eeva et al. 
1994, 1997, Eeva & Lehikoinen 1995, 1996). Artene er lette å få 
til å hekke i fuglekasser, og ungene fores hovedsakelig med 
insekter (Haartman 1954, Lundberg & Alatalo 1992). Kjøttmeis 
er i motsetning til svarthvit fluesnapper stasjonær hele året. 
Datamengden for kjøttmeis blir imidlertid mer begrenset enn for 
svarthvit fluesnapper. Hovedvekten av reproduksjonsovervåking-
en legges derfor på svarthvit fluesnapper. 

Fuglekassene ble kontrollert 7 ganger i løpet av hekkesesongen 
av S.L. Svartaas (28 mai, 5, 11, 17 og 23 juni, samt 7 og 16 juli). 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer med predasjon av kasse-
ne i dette området, ble det også i 2001 satt beskyttelse på reir-
åpningene. Dette ble gjort ved enten montering av 30 mm tykke 
plankebiter (1/3 av kassene) eller ved montering av plasttuter (80 
mm dybde). Plasttutene ble satt på plass like etter at eggleg-
gingen hadde startet. 
 
Gutulia. De 200 punktene ble taksert i perioden 12-17 juni av J. 
Bekken og O.P. Blestad.  
 

 Fuglekassene ble kontrollert 7 ganger i løpet av hekkesesongen 
av O. Vangen, SNO (5, 11, 19 og 25 juni, og 1, 9 og 16 juli). Det settes opp fuglekasser for overvåking av reproduksjons-

suksess til svarthvit fluesnapper og kjøttmeis. Det benyttes 50 
fuglekasser i skog i hvert område. Kassene settes opp i to rekker 
à 25 kasser med et mellomrom på 50-100 m mellom kassene og 
mellom rekkene. Kassene kontrolleres vanligvis en gang i uken 
fra midten av kjøttmeisenes rugeperiode til svarthvit fluesnappe-
renes unger forlater reiret. 

 
Møsvatn-Austfjell. De 200 punktene ble taksert i tidsrommet 
16-26 juni av R. Bergstrøm og E. Edvardsen.  
 
Lund. I 2001 ble de 200 punkt taksert i perioden 20 mai-4 juni 
av Aa. Munkejord, K.H. Dagestad, O. Steinberg og Toralf Tysse.  

  
Viktigste mål for dokumentasjon av reproduksjonssvikt for svart-
hvit fluesnapper vil være klekkesuksess (prosent av lagte egg 
som klekker, ødelagte/forlatte reir utelates). Andre viktige mål er 
kullstørrelse, eggleggingstidspunkt og overlevelse for unger 
(prosent av ungene som overlever minst ti dager etter klekking, 
ødelagt/forlatte reir utelates). Ved slike beregninger inkluderes 
ikke sene kull (omlagte), det vil si kull lagt >14 dager etter at 
første kull i området er ferdiglagt.  

Fuglekassene ble kontrollert 7 ganger av S. Skjærpe (20 og 27 
mai, 3, 10, 17 og 24 juni, samt 1 juli). 
 
Solhomfjell. I Solhomfjell ble de 200 punktene taksert av R. 
Bergstøm og E. Edvardsen i perioden 24 mai-17 juni.  
 
Fuglekassene ble kontrollert 8 ganger av NOF, Kragerø Lokallag 
(20 og 26 mai, 1, 9, 16 og 22 juni og 1 og 7 juli). 
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Innsamling av fuglunger for overvåking av miljøgiftfore-
komster. I 2001 ble det startet innsamling av 10-14 dg gamle 
unger av kjøttmeis og svarthvit fluesnapper. Tilsvarende innsam-
ling ble gjort i perioden 1991-93 og leverprøver ble analysert for 
forekomster av miljøgifter (Kålås et al. 1995). Målsettingen med 
denne innsamlingen er i løpet av 2001-03 å samle inn 3 unger 
fra hver av 6 reir for hver av disse to artene. Det innsamlede 
materialet er lagret ved –50oC. I 2001 ble følgende prøver samlet 
inn (tall angir antall innsamlede unger): Børgefjell (svarthvit flue-
snapper 3, kjøttmeis 3); Åmotsdalen (svarthvit fluesnapper 18, 
kjøttmeis 3); Gutulia (svarthvit fluesnapper 15, kjøttmeis 0); Lund 
(svarthvit fluesnapper 18, kjøttmeis 18); Solhomfjell (svarthvit 
fluesnapper 18, kjøttmeis 0).  

 

 Tabell 4. Spurvefugl observert på de 200 punktene som 
ble taksert i Dividalen, 2001. – Estimated number of pas-
serine birds at the 200 census points in Dividalen. Scienti-
fic names are given in Appendix. 
 

 

 Art Ant. pkt. Ant. ind.  
 Species No. of pts. No. of ind  

 Løvsanger  134  295  
 Bjørkefink  117  226  
 Gråsisik  106  143  
 Heipiplerke  68  137  
 Rødstjert  77  102  
 Gråtrost  38  54  
 Rødvingetrost  41  51  
 Steinskvett  26  34  
 Blåstrupe  25  29  
 Svarthvit fluesnapper  23  29  
 Måltrost  20  21  
 Trepiplerke  17  21  
 Lappspurv  11  16  
 Snøspurv  10  13  
 Gråfluesnapper  12  12  
 Kråke  11  11  
 Dompap  8  8  
 Sivspurv  8  8  
 Ringtrost  3  5  
 Jernspurv  5  5  
 Kjøttmeis  3  4  
 Rødstrupe  4  4  

Granmeis  3  3 
 Ravn  2  2  
 Varsler  1  2  
 Gulerle  1  1  
 Grønnsisik  1  1  

 Sum  200  1 237  

 

6.2 Resultater 
 
Dividalen 
Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Dividalen resulterte i 
1 237 observerte spurvefugler fordelt på 27 arter (tabell 4). 
Dette er en sterk økning i antall observerte individer i forhold til 
2000. Økningen er forårsaket av flere observasjoner av de to 
'nomadiske' artene gråsisik og bjørkefink, men det er også flere 
observasjoner for de fleste av de vanligst forekommende mer 
stasjonære artene (løvsanger, heipiplerke, rødstjert). For arter 
med 'stasjonær' forekomst ble det samlet observert 867 individ i 
2001. Dette er det høyeste antall observert for dette området i 
hele perioden vi har hatt slik overvåking her (1993-01) (figur 6). 
 
Børgefjell 
Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Børgefjell i 2001 
resulterte i 1 279 observerte spurvefugler fordelt på 21 arter 
(tabell 5) noe som er en liten økning fra 2000. Endringen fra 
2000 er særlig en økning i antall observasjoner av ’invasjonsar-
ten’ gråsisik, men det var også en økning i antall observasjoner 
for noen av de stasjonære artene (løvsanger, rødvingetrost). For 
arter med 'stasjonær' forekomst ble det totalt observert 990 
individ i 2001. Dette er en liten økning fra 2000, og omtrent 
som gjennomsnittet for perioden 1990-01 (figur 6). 
  
Åmotsdalen Kullstørrelsen for de 22 kullene som var lagt før 17 juni, var 

gjennomsnittlig 5,73 egg (tabell 7). Ingen av disse reira ble 
predert/skydd i rugefasen. 90% av disse eggene klekket og 
100% av de utklekte ungene nådde en alder på minst 10 dager. 
Det var egglegging av kjøttmeis i 5 av kassene. Av disse var 3 
ferdiglagt før 10 juni. Det ene av disse kullene produserte 5 
flyvedyktige unger, mens ingen egg ble klekt i de to andre. 

Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Åmotsdalen resul-
terte i 1 436 observerte spurvefugler fordelt på 32 arter (tabell 
6). Dette er en klar økning i forhold til foregående år. Økningen 
er forårsaket av flere observasjoner av ’invasjonsarten’ gråsisik, 
men det er også mer observasjoner for flere av de vanligst fore-
kommende ’stasjonære’ artene (gråtrost, steinskvett, rød-
vingetrost, sivspurv og blåstrupe). For arter med 'stasjonær' 
forekomst ble det totalt observert 1 103 individ i 2001. Dette er 
det høyeste antall observert for dette området i hele perioden vi 
har hatt slik overvåking her (1992-01) (figur 6). 

 
Gutulia 
Bestandsovervåking. Punkttakseringene i Gutulia resulterte i 
669 observerte spurvefugler fordelt på 32 arter (tabell 8). Dette 
er klart lavere enn for 2000. Reduksjonen skyldes særlig færre 
observasjoner av ’invasjonsartene’ grønnsisik og korsnebb, men 
det var også en klar reduksjon i antall løvsangere og også litt 
færre observasjoner av en del andre arter (rødstjert, trepiplerke, 
svarthvit fluesnapper). For arter med 'stasjonær' forekomst ble 
det totalt observert 462 individ i 2001. Dette er en klar reduk-
sjon fra 2000, og blant det laveste som er observert i perioden 
1994-01 (figur 6). 

 
Reproduksjonsovervåking. I Åmotsdalen registrerte vi i 2001 
komplett egglegging av svarthvit fluesnapper i 27 kasser. For 22 
av disse ble egglegging fullført i perioden 4-17 juni (median 
eggleggingsdato for disse var 11 juni). De øvrige 5 ble ferdiglagt 
etter 17 juni. I tillegg ble det lagt 2 kull med ett ’mini-egg’ i 
hvert, og det ble startet egglegging i 3 kasser der egglegging ble 
avbrutt eller reir predert før kullet med sikkerhet var lagt ferdig.  
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 Tabell 5. Spurvefugler observert på de 200 takserte punkte
Børgefjell, 2001. - Observed passerine birds at 200 censuse
in Børgefjell. Scientific names are given in Appendix. 
 

 

 Art Ant. pkt. Ant. ind.  
 Species No. of pts. No. of ind.  

 Løvsanger  163  505  
 Heipiplerke  114  199  
 Bjørkefink  97  149  
 Gråsisik  76  121  
 Sivspurv  61  73  
 Gråtrost  35  55  
 Rødvingetrost  41  41  
 Blåstrupe  26  27  
 Steinskvett  27  27  
 Rødstrupe  11  13  
 Korsnebb spp.  2  13  
 Jernspurv  12  12  
 Rødstjert  10  10  
 Gulerle  6  8  
 Måltrost  7  7  
 Grønnsisik  4  6  
 Granmeis  3  4  
 Ringtrost  3  3  
 Lappspurv  3  3  
 Dompap  1  2  
 Snøspurv  1  1  

 Sum  200  1 279  

igur 6. Totalt antall observasjoner av spurvefugler ved de 200 
akseringspunktene i hvert av TOV-områdene for perioden 1990-
1 når arter med mer irregulær forekomst er utelatt (bjørkefink, 
rønnfink, gråsisik, grønnsisik, bergirisk og korsnebber). - Num-
er of registered passerine birds (excluding species with irregular 
ccurrence) at 200 census points in each of the seven monito-
ing areas during 1990-99. Filled symbols are used for the areas 
ost heavily influenced by long-range atmospheric transported 
ollution. 

eproduksjonsovervåking. I Gutulia var det i 2001 komplett 
gglegging av svarthvit fluesnapper i 21 av kassene. For 16 av 
ullene ble siste egg lagt i tidsrommet 4-17 juni (median egg-
eggingsdato var 10 juni), mens 1 kull ble ferdiglagt ca. 23 juni. 
ullstørrelsen for de 20 kullene som var fullagt før 10 juni var 
jennomsnittlig 5,80 egg (tabell 7). Ett av disse reira ble forlatt i 
ugefasen. For de øvrige 19 reirene ble 91% av eggene klekt, og 
8% av ungene nådde en alder på minst 10 dager. Det var ikke 
ekking av kjøttmeis i noen av kassene.  

 
 
bjørkefink og flere observasjoner av grønnsisik, jernspurv og 
gjerdesmett. For arter med 'stasjonær' forekomst ble det obser-
vert totalt 1 500 individ i 2001. Dette er litt flere enn for 2000 
og det høyeste antall som er observert for området i perioden 
1991-01 ( (figur 6). 
 
Reproduksjonsovervåking. I Lund var det i 2001 egglegging 
av svarthvit fluesnapper i 33, kjøttmeis i 7 og blåmeis i 2 av de 
50 fuglekassene. Det var et meget godt produksjonsår for alle 
artene også i 2001. 26 av fluesnapperkullene ble ferdiglagt i 
perioden 18 mai – 1 juni (median eggleggingsdato 22 mai). 
Kullstørrelsen for disse kullene var i gjennomsnitt 6,08 egg (ta-
bell 7). For disse reirene ble 98% av eggene klekt og for 25 av 
disse reirene nådde 100% av ungene en alder på minst 10 da-
ger. Fra de 7 kjøttmeisreirene som alle var fullagte før 25 mai ble 
det lagt til sammen 70 egg. 68 av disse eggene klekte og alle de 
68 ungene nådde en alder på minst ti dager. De 2 blåmeisreire-
ne produserte til sammen 23 unger.  

øsvatn-Austfjell 
estandsovervåking. Punkttakseringene i Møsvatn-Austfjell 

esulterte i 1 959 observerte spurvefugler fordelt på 37 arter 
tabell 9). Dette er omtrent tilsvarende som for 2000. Det var 
ikevel noen avvik fra 2000. De klareste endringene var færre 
bservasjoner av bjørkefink, løvsanger og gråtrost og flere ob-
ervasjoner av gråsisik og heipiplerke. For arter med 'stasjonær' 
orekomst ble det totalt observert 1 544 individ i 2001. Detter er 
itt færre enn for 2000, men likevel blant de høyeste antall som 
r observert for området i perioden 1993-01 ( (figur 6). 

 und 
Solhomfjell estandsovervåking. Punkttakseringene i Lund i 2001 resulter-

e i 1 667 observerte spurvefugler fordelt på 31 arter (tabell 10). 
ette er omtrent samme antall observasjoner som i 2000. Det 
ar likevel noen mindre avvik fra 2000. De klareste endringene 
ar et lavere antall observasjoner av trepiplerke, rødvingetrost og 

Bestandsovervåking. Det ble totalt registrert 1 633 spurve-
fugler fordelt på 37 arter ved de 200 punktene som ble taksert i 
Solhomfjell i 2001 (tabell 11). Dette er litt flere observasjoner 
enn i 2000. De klareste avvik fra 2000 var færre observasjoner 
av løvsanger, rødstrupe og svarttrost og flere observasjoner av 
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gråsisik, grønnsisk, trepiplerke, rødvingetrost og svarthvit flue-
snapper. For arter med 'stasjonær' forekomst ble det observert 
totalt 1 432 individ i 2001, noe som er litt færre enn for 2000, 
men likevel godt over gjennomsnittet av det som er observert for 
dette området i perioden 1991-01 (figur 6). 
 
Reproduksjonsovervåking. I Solhomfjell var det i 2001 komp-
lett egglegging av svarthvit fluesnapper i 21 av de 50 fuglekas-
sene. Kullstørrelsen for de 15 kullene som var ferdiglagt i tids-
rommet 20 mai – 3 juni (median eggleggingsdato var 29 mai), 
var i gjennomsnitt 6,80 egg. Ett av disse kull ble forlatt i rugepe-
rioden. For de øvrige 14 reirene ble 97% av eggene klekte, og 
98% av ungene nådde en alder på minst ti dager (tabell 7). Det 

var egglegging av kjøttmeis i 2 kasser. Det ble ikke klekt fram 
unger i noen av disse reirene. 

     
 Tabell 6. Spurvefugler observert på de 200 takserte punk-

tene i Åmotsdalen, 2001. - Observed passerine birds at 
200 censused points in Åmotsdalen. Scientific names are 
given in Appendix. 
 

 

 Art Ant. pkt. Ant. ind.  
 Species No. of pts. No. of ind.  

 Løvsanger  131  389  
 Gråsisik  94  158  
 Bjørkefink  92  149  
 Heipiplerke  76  125  
 Gråtrost  57  102  
 Steinskvett  58  72  
 Rødvingetrost  48  65  
 Sivspurv  51  65  
 Blåstrupe  31  37  
 Ringtrost  23  29  
 Rødstjert  21  28  
 Måltrost  25  28  
 Jernspurv  25  26  
 Gjerdesmett  21  24  
 Grønnsisik  15  23  
 Rødstrupe  20  20  
 Svarthvit fluesnapper  12  16  
 Trepiplerke  11  12  
 Kråke  8  9  
 Bokfink  7  9  
 Granmeis  8  8  
 Tornsanger  6  8  
 Møller  7  7  
 Gråfluesnapper  5  6  
 Kjøttmeis  5  5  
 Snøspurv  4  5  
 Linerle  4  4  
 Bergirisk  3  3  
 Løvmeis  1  1  
 Svarttrost  1  1  
 Duetrost  1  1  
 Gulsanger  1  1  

 Sum  200  1 436  

 

6.3 Diskusjon 
 
Antall observasjoner av de ’stasjonære’ spurvefuglartene var i 
2001 for de fleste områdene på samme nivå som for 2000. Unn-
takene her er Dividalen og Åmotsdalen der vi hadde en klar 
økning sammenlignet med 2000, og Gutulia der det var en klar 
nedgang sammenlignet med 2000 (figur 6). For Gutulia var 
2001-resultatet det laveste som er registrert i perioden 1994-01. 
Når det gjelder bestandsstørrelser, viser våre tidsserier med ob-
servasjoner av ’stasjonære’ spurvefuglarter ingen spesielle avvik i 
de sørlige mest forurensede områdene sammenlignet med de 
nordlige. 
 
Reproduksjonsovervåkingen viste at det var relativt høy klekke-
suksess og svært god ungeoverlevelse for svarthvit fluesnapper i 
alle områdene i 2001. Særlig var produksjonsresultatet gode i 
Solhomfjell og Lund. Litt dårligere produksjonsresultat i Gutulia 
og Åmotsdalen skyldes en litt lavere klekkesuksess i disse områ-
det i 2001. 
 
For spurvefugl forventer vi at eventuelle effekter av lang-
transporterte forurensninger skal gi seg utslag i redusert repro-
duksjonsuksess og reduserte bestandsstørrelser i de sørligste 
områdene. Når det gjelder reproduksjon, forventer vi at effekter 
av forurensning skal kunne gi seg utslag i flere uklekte egg, 
redusert overlevelse i ungenes første levedager og/eller redusert 
kullstørrelse. For de nordlige områdene med minst påvirkning av 
langtransporterte luftforurensninger fant vi i hele perioden 
1991-96 vellykket klekking for 95% eller mer av de lagte egge-
ne (figur 7). For Solhomfjell og Lund var klekkesuksessen i den-
ne perioden klart lavere (<95%). For årene 1997-01 har mønste-
ret vært noe annerledes med mer varierende klekkesuksess i de 
nordlige områdene (88-97%), høy klekkesuksess i Lund (97-
99%) og også relativt god klekkesuksess i Solhomfjell (92-97%). 
Når det gjelder ungeoverlevelse, har denne med noen få unntak 
vært relativt høy (> 92%) for alle år og områder, og uten entydi-
ge forskjeller mellom TOV-områdene (figur 7). Den informasjon 
vi nå har, gir ikke grunnlag til å dra konklusjoner om årsaker til 
en gjennomgående lavere klekkesuksess observert i Solhomfjell 
og også i Lund for perioden 1992-96. En aktuell hypotese kan 
være lav tilgang på føde med høyt innhold av kalsium (Ca) (Gra-
veland et al. 1994). De to sørlige overvåkingsområdene ligger i 
områder med relativt sure bergarter og dermed naturlig lave 
forekomster av Ca i jordsmonnet. Forsuringen i området har 
trolig ytterligere redusert tilgjengelig mengden av Ca til fuglene 
via reduserte mengder Ca-rik føde (f.eks. reduserte forekomster 
av snegl med hus). Slik situasjonen har vært de siste 4-5 årene er 
det imidlertid ingen klare forskjeller i verken klekkesuksess eller 
ungeoverlevelse mellom de to mest forurensede områdene og 
de to referanseområdene. 
 
Vi inkluderer her også en oversikt over tidspunkt for egglegging 
for svarthvit fluesnapper for den siste 10-års perioden i de 4 
aktuelle TOV-områdene (figur 8). Dette er en type informasjon 
som vi ikke knytter opp mot effekter av langtransporterte luft-
forurensninger, men som er relevant i forbindelse med pågåen
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de arbeidet om videreføring av TOV i 
forbindelse med Overvåking av Bio-
logisk Mangfold (Fremstad & Kålås 
2001). I denne sammenheng er 
klimaendringer en aktuell påvirk-
ningsfaktor, og tidspunkt for egg-
legging for fugl er en biologisk vari-
abel som vil bli påvirket av slike 
endringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tabell 9. Spurvefugler observert på de 200 takserte 
punktene i Møsvatn-Austfjell, 2001. - Observed passerine 
birds at 200 censused points in Møsvatn-Austfjell. Scienti-
fic names are given in Appendix. 
 

 

Art Ant. pkt. Ant. ind. 
Species No. of pts. No. of ind. 

 Løvsanger  162  497  
 Heipiplerke  84  230  
 Bjørkefink  115  229  
 Rødvingetrost  113  170  
 Gråtrost  102  156  
 Gråsisik  110  155  
 Sivspurv  85  106  
 Måltrost  69  90  
 Bokfink  51  71  
 Steinskvett  31  36  
 Blåstrupe  22  25  
 Ringtrost  17  21  
 Trepiplerke  20  20  
 Grønnsisik  18  20  
 Lappspurv  10  20  
 Kråke  16  18  
 Gulerle  11  16  
 Jernspurv  11  11  
 Grankorsnebb  6  11  
 Buskskvett  7  9  
 Linerle  9  9  
 Ravn  4  7  
 Kjøttmeis  4  4  
 Rødstrupe  4  4  
 Svarttrost  4  4  
 Rødstjert  3  3  
 Taksvale  2  3  
 Stær  2  3  
 Granmeis  2  2  
 Munk  2  2  
 Hagesanger  1  1  
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 Tabell 7. Reproduksjon hos svarthvit fluesnapper som benyttet opphengte fuglekassser i 
Åmotsdalen, Gutulia, Lund og Solhomfjell, 2001. Klekkesuksess er gitt som prosent av lagte 
egg klekket, for reir som ikke ble ødelagt/forlatt. Ungeoverlevelse er gitt som prosent av 
utklekte unger som overlever til en alder av minst ti dager. Tallene i parentes gir henholdsvis 
antall kull, egg eller unger som var med i utvalget. - Reproduction for the Pied flycatchers 
breeding in nestboxes in Åmotsdalen, Gutulia, Lund and Solhomfjell, 2001. Hatching success 
is given as percentage of eggs hatched from normally tended/unpredated nests, chick sur-
vival as percentage of hatched young survived until ten days of age. Numbers in brackets 
give sample sizes. 
 

 Art Kullstørrelse/Clutch size  % Klekkesuksess % Ungeoverlevelse 
 Species  sd n  Hatching success Chick survival 

 Åmotsdalen 5,73 0,77 (22)  90  (126)  100  (113) 
 Gutulia 5,80 0,77 (20)  91  (111)  98  (101) 
 Lund 6,08 1,12 (26)  98  (158)  100  (148) 
 Solhomfjell 6,80 0,56 (15)  97  (95)  98  (92) 

 Tabell 8. Spurvefugler observert på de 200 takserte 
punktene i Gutulia, 2001. - Observed passerine birds at 
200 censused points in Gutulia. Scientific names are 
given in Appendix. 
 

 Art Ant. pkt. Ant. ind. 
 Species No. of pts. No. of ind. 

 Bjørkefink  92  165  
 Løvsanger  94  164  
 Heipiplerke  49  67  
 Rødstjert  47  49  
 Trepiplerke  31  33  
 Steinskvett  26  32  
 Gråsisik  20  29  
 Duetrost  15  17  
 Gråtrost  11  14  
 Svarthvit fluesnapper  11  12  
 Rødstrupe  9  10  
 Bokfink  8  8  
 Gråfluesnapper  7  7  
 Gulerle  6  7  
 Grønnsisik  7  7  
 Granmeis  5  6  
 Ringtrost  4  6  
 Grankorsnebb  6  6  
 Sivspurv  6  6  
 Møller  4  4  
 Blåstrupe  3  3  
 Lappspurv  2  3  
 Kråke  2  2  
 Rødvingetrost  2  2  
 Jernspurv  2  2  
 Taksvale  1  2  
 Kjøttmeis  1  1  
 Toppmeis  1  1  
 Trekryper  1  1  
 Måltrost  1  1  
 Fuglekonge  1  1  
 Skjære  1  1 

 Sum   6 69  
F
orts. neste side
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 Tabell 9 forts.  

 Art Ant. pkt. Ant. ind. 
 Species No. of pts. No. of ind. 

 Tornsanger  1  1  
 Gransanger  1  1  
 Gråfluesnapper  1  1  
 Tornskate  1  1  
 Skjære  1  1  
 Møller  1  1  

 Sum   1 959  

 
 
     
 Tabell 10. Spurvefugler observert på de 200 takserte 

punktene i Lund, 2001. - Observed passerine birds at 200 
censused points in Lund. Scientific names are given in 
Appendix . 
 

 

 Art Ant. pkt. Ant. Ind. 
 Species No. of pts. No. of ind. 

 Løvsanger  193  651  
 Bokfink  109  145  
 Trepiplerke  112  132  
 Gråsisik  79  112  
 Rødstrupe  89  103  
 Svarttrost  66  73  
 Jernspurv  67  70  
 Rødvingetrost  56  65  
 Gjerdesmett  58  62  
 Grønnsisik  33  40  
 Svarthvit fluesnapper  33  33  
 Måltrost  28  29  
 Sivspurv  21  21  
 Tornsanger  19  19  
 Granmeis  17  17  
 Kjøttmeis  15  15  
 Bjørkefink  8  15  
 Rødstjert  13  13  
 Ringtrost  11  11  
 Buskskvett  8  8  
 Heipiplerke  6  8  
 Gråtrost  5  6  
 Steinskvett  3  4  
 Fuglekonge  3  4  
 Gråfluesnapper  3  3  
 Munk  2  2  
 Linerle  2  2  
 Ravn  1  1 

 Kråke  1  1  
 Nøtteskrike  1  1  
 Stjertmeis  1  1  

 Sum  200  1 667  

  
Tabell 11. Spurvefugler observert på de 200 takserte 
punktene i Solhomfjell, 2001. - Observed passerine birds 
at 200 censused points in Solhomfjell. Scientific names are 
given in Appendix. 
 

 

 Art Ant. pkt Ant. ind.  
 Species No. of pts. No. of ind.  

 Løvsanger  179  363  
 Trepiplerke  168  308  
 Bokfink  148  241  
 Gråsisik  67  84  
 Rødstjert  59  83  
 Grønnsisik  64  72  
 Svarthvit fluesnapper  47  63  
 Måltrost  52  61  
 Grankorsnebb  16  45  
 Rødvingetrost  37  39  
 Sivspurv  36  39  
 Tornsanger  28  31  
 Rødstrupe  25  25  
 Svarttrost  23  24  
 Duetrost  22  23  
 Granmeis  18  19  
 Kjøttmeis  13  15  
 Hagesanger  12  13  
 Toppmeis  11  12  
 Buskskvett  9  10  
 Steinskvett  9  9  
 Fuglekonge  9  9  
 Gråfluesnapper  7  9  
 Jernspurv  8  9  
 Linerle  6  6  
 Trekryper  4  4  
 Møller  4  4  
 Gråtrost  3  3  
 Nøtteskrike  2  2  
 Ravn  1  1  
 Kråke  1  1  
 Bøksanger  1  1  
 Heipiplerke  1  1  
 Tornskate  1  1  
 Dompap  1  1  

Krikkand  1  1 
 Låvesvale  1  1  

 Sum   1 633  
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Figur 8. Eggleggingstidspunkt (median dato for siste egg lagt, 
inkluderer bare kull lagt i løpet av den første 14 dg perioden av 
eggleggingssesongen) for svarthit fluesnappere i TOV-områdene 
Åmotsdalen, Gutulia, Lund og Solhomfjell for perioden 1990-01. 
– Time of egg-laying (median date for last egg, only nests laid 
during the first two weeks of egg-laying included) for Pied flycat-
cher in four of the TOV areas during the period 1990-01. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

7 Sammendrag  
  
Faunaovervåkingen in
overvåking for arter so
porterte luftforurensni
spurvefuglarter), samt 
gnagere og lirype/orrfu
bestandsdynamikken f
pene. For å vurdere e
ninger sammenlignes p
råder med forskjellig 
kingen har som mål å
duksjonssvikt eller be
mest utsatt for langtra

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt "Program for terrest-
risk naturovervåking" (TOV), har som viktigste formål å overvåke 
vegetasjon og fauna for å avdekke eventuelle effekter av lang-
transporterte luftforurensninger. Dette omfatter bl.a. integrerte 
undersøkelser i faste overvåkingsområder som inkluderer studier 
av nedbør, jord, vegetasjon, pattedyr og fugl. Hoveddelen av 
TOV-arbeidet er lagt til nordboreale og alpine økosystem. 
 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har blant annet ansva-
ret for bestandsovervåking av utvalgte faunaelement (smågna-
gere, rovfugler, lirype og spurvefugler) i de 7 faste TOV-
områdene (Dividalen i Troms, Børgefjell i Nord-Trøndelag, 
Åmotsdalen i Sør-Trøndelag, Gutulia i Hedmark, Møsvatn-
Austfjell i Telemark, Lund i Rogaland og Solhomfjell i Aust-
Agder). Denne rapporten presenterer resultater fra den fau-
nistiske bestands- og reproduksjonsovervåkingen som ble utført i 
disse områdene i 2001. 

 
For indikatorartene ko
elle effekter av langtra
slag i redusert reprodu
homfjell og Lund) som
For tidsperioden 1991
reproduksjon i disse t
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Figur 7. Klekkesuksess og ungeoverlevel-
se for svarthvit fluesnapper som benyttet 
opphengte fuglekasser i TOV-områdene, 
1990-01. Klekkesuksess er gitt som pro-
sent av lagte egg klekket, for reir som 
ikke ble ødelagt/forlatt. Ungeoverlevelse 
er gitt som prosent av utklekte unger 
som overlever til en alder av minst ti 
dager, for reir som ikke ble øde-
lagt/forlatt. - Hatching success and chick 
survival for the Pied flycatchers breeding 
in nestboxes in the TOV-areas. Hatching 
success is given as percentage of eggs 
hatched from normally tend-
ed/unpredated nests, chick survival as 
percentage of hatched young survived 
until ten days of age.  

 

kluderer bestands- og reproduksjons-
m er indikatorer på effekter av langtrans-
nger (kongeørn, jaktfalk og et spekter av 
bestandsovervåking for nøkkelarter (små-
gl, arter som sterkt påvirker den naturlig 
or indikatorartene) i de aktuelle naturty-
ffekter av langtransporterte luftforurens-
roduksjon og bestandsendringer for om-

omfang av slike forurensninger. Overvå-
 dokumentere eventuell særegen repro-

standsendring for de områdene som er 
nsporterte luftforurensninger. 

ngeørn og jaktfalk forventer vi at eventu-
nsporterte forurensninger skal gi seg ut-
ksjonsuksess i de sørligste områdene (Sol-
 er mest utsatt for slike forurensninger. 

-01 ser vi ingen entydige tegn til redusert 
o sørligste områdene. Det har imidlertid 
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vært en tendens til en nedadgående produksjon for kongeørn i 
Solhomfjell i perioden 1992-01, med særlig dårlig produksjons-
resultat i 1999 og 2000. En noe bedre produksjon for dette 
området i 2001 (0,31 unger pr. territorium) indikerer at dette 
kan ha vært et midlertidig fenomen. Jaktstatistikken fra Solhom-
fjell indikerer at bestandssituasjonen for småvilt var god i dette 
området høsten 2001. Basert på dette forventer vi en god pro-
duksjon for kongeørn i Solhomfjell området i 2002. Skulle det 
likevel fortsette med dårlig produksjonen i dette området, bør 
dette gi grunnlag for en nærmere vurdering av mulige årsaker til 
dette. I 2001 var det for øvrig relativt god produksjon for 
kongeørn i Lund, Møsvatn, Åmotsdalen og Børgefjell (0,42-0,6 
unger pr. territorium). I 2001 var produksjonen av jaktfalkunger 
relativt god i Åmotsdalsområdet (1,09 unger pr. territorium), og 
litt over middels for Børgefjell (0,70 unger pr. territorium), mens 
vi målte relativt dårlig produksjon i Møsvatn-Austfjell (0,43 ung-
er pr. territorium). 
 
Også for spurvefugl forventer vi at eventuelle effekter av lang-
transporterte forurensninger skal gi seg utslag i redusert repro-
duksjonsuksess og reduserte bestandsstørrelser i de sørligste 
områdene. Når det gjelder reproduksjon, forventer vi at effekter 
av forurensning skal kunne gi seg utslag i flere uklekte egg 
og/eller redusert overlevelse for ungen i deres første levedager. 
Reproduksjonsovervåkingen viste at det var relativt høy klekke-
suksess og svært god ungeoverlevelse for svarthvit fluesnapper i 
alle områdene i 2001. Særlig var produksjonsresultatet gode i 
Solhomfjell og Lund. Litt dårligere produksjonsresultat i Gutulia 
og Åmotsdalen skyldes en litt lavere klekkesuksess i disse områ-
det i 2001. For de nordlige områdene med minst påvirkning av 
langtransporterte luftforurensninger fant vi i hele perioden 
1991-96 vellykket klekking for 95% eller mer av de lagte egge-
ne. For Solhomfjell og Lund var klekkesuksessen i denne perio-
den klart lavere (<95%). For årene 1997-01 har mønsteret vært 
noe annerledes med mer varierende klekkesuksess i de nordlige 
områdene (88-97%), høy klekkesuksess i Lund (97-99%) og 
også relativt høy klekkesuksess i Solhomfjell (92-97%). Den 
informasjon vi nå har, gir ikke grunnlag til å dra konklusjoner om 
årsaker til en gjennomgående lavere klekkesuksess observert i 
Solhomfjell og også i Lund for perioden 1992-96. Ungeoverle-
velse har med noen få unntak vært relativt høy (> 92%) for alle 
år og områder, og uten entydige forskjeller mellom TOV-
områdene. Når det gjelder bestandsstørrelser, viser våre tidsseri-
er med observasjoner av ’stasjonære’ spurvefuglarter ingen spe-
sielle avvik i de to sørlige og mest forurensede områdene. Antall 
observasjoner av de ’stasjonære’ spurvefuglartene var i 2001 for 
flere av områdene på samme nivå som for 2000. Unntakene her 
er Dividalen og Åmotsdalen der vi hadde en klar økning, og 
Gutulia der det var en klar nedgang sammenlignet med 2000.  
 
Viktigste mål med bestandsovervåkingen av smågnagere er å få 
en grov oversikt over bestandssituasjonen for å kunne tolke 
endringer i rypebestander og ungeproduksjonen for kongeørn 
og jaktfalk. Fangstene av smågnagere tyder på bestandstopper 
av smågnagere i flere av TOV-områdene (Børgefjell, Åmotsdalen, 
Møsvatn) i 2001, men fortsatt lave bestandsnivåer i øvrige om-
råder. Fangstene av smågnagere fra Dividalen høsten 2001 tyder 
på en svak oppgang i bestandsnivået (2,7 fangster av smågnage-
re/100 felledøgn) fra et svært lavt nivå høsten 1999; rødmus og 

gråsidemus dominerte i fangstene. I Børgefjell viste fangstene 
høsten 2001 en klar bestandstopp (14,7 fangster/100 felledøgn), 
på nivå med toppen i 1998; lemen dominerte i fangstene. I 
Åmotsdalen viste fangstene en klar oppgang mot middels høyt 
bestandsnivå (5,7 fangster/100 felledøgn), trass i lav fangsteffek-
tivitet på grunn av flom; klatremus dominerte i fangstene. I Gu-
tulia viste fangstene fortsatt lavt bestandsnivå (0,7 fangster/100 
felledøgn); kun klatremus ble fanget. Fangstene i Møsvatn viste 
en tydelig bestandstopp (14,7 fangster/100 felledøgn); domi-
nansen av markmus og fjellrotte reflekterer habitatendringer på 
grunn av store bjørkemålerangrep. I Solhomfjell var det meget 
lav vårbestand (0,3 fangster/100 felledøgn), men med økning til 
moderat lav bestand om høsten (2,5 fangster/100 felledøgn); 
klatremus dominerte i fangstene. I Lund viste fangstene igjen 
nedgang mot et lavt bestandsnivå etter svak oppgang i 2000 
(1,0 fangster/100 felledøgn); skogmus, klatremus og spissmus 
ble fanget.  
 
Viktigste mål med rypetakseringene er å få en grov oversikt over 
bestandssituasjonen for lirype som grunnlag for vurderingen av 
ungeproduksjonen for kongeørn og jaktfalk. Sett i sammenheng 
med tidligere års lirypetakseringer viser resultatene at det var en 
klar bestandstopp for lirype i Dividalen i 2001, og det var da 6-7 
år siden vi observerte en tilsvarende bestandstopp i dette områ-
det. For Børgefjell målte vi en bestandsnedgang og mye tyder på 
at vi for dette området nå nærmer oss en bunn bestand. Be-
standsprognosen for 2002 er her usikker og vil avhenge av 
hvordan smågnagerbestanden utvikler seg. For Åmotsdalen fant 
vi en økning i bestanden fra 2000 til 2001. Også her er progno-
sene for 2002 usikre og avhengige av bestandsutviklingen for 
smågnagerbestanden. For Gutulia har vi målt særdeles lave ry-
pebestand i hele perioden 1995-01 etter at vi hadde litt høyere 
bestandstall i 1993 og 1994. Områdene omkring Gutulia er 
relativt karrige og kan ikke betraktes som optimale lirypeområ-
der. Slike områder vil kunne være lite brukt ved lave tettheter, 
og i slike områder vil det kunne være vanskelig å dokumentere 
små bestandstopper. Takseringene våre i dette området er imid-
lertid såpass omfattende at vi skal kunne oppdage klare be-
standstopper. For Møsvatn-Austfjell registrerte vi også for 2001 
svært lave bestandstall. Bestandsprognoser for 2001 er også her 
usikre. For Lund målte vi relativt høy tetthet av ryper i 2001. Her 
har vi målt relativt sett høye lirypebestander de siste 6 åra. Dette 
området er lokalisert helt i ytterkanten av lirypas hekkeområder i 
Sørvest-Norge, og vi forventer at rypebestandene her kan vise 
mer uregelmessige forekomster enn i de mer sentrale deler av 
lirypas hekkeområder i Norge. Jaktutbyttet av orrfugl i Solhom-
fjell var i 2001 22,9 felte fugl pr. 100 jaktdager. Dette er på 
samme høye nivå som målt i perioden 1984-91, og indikerer en 
meget høy bestand av småvilt i dette området i 2001. 
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Vedlegg 1  

 
Norske og latinske navn på spurvefuglarter observert på takseringer 1990-01, gruppert etter antall observasjoner. - Passerine birds ob-
served during point censuses 1990-01. 
 
    
 A. Arter med over 10 observasjoner innen minst ett av om-

rådene. - Species with more than 10 observations within at 
least one of the monitoring areas.  
 
Trepiplerke Anthus trivialis 
Heipiplerke  Anthus pratensis 
Gulerle Motacilla flava 
Linerle Motacilla alba 
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 
Jernspurv Prunella modularis 
Rødstrupe Erithacus rubecula 
Blåstrupe Luscinia svecica 
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 
Buskskvett Saxicola rubetra 
Steinskvett Oenanthe oenanthe 
Ringtrost Turdus torquatus 
Svarttrost Turdus merula 
Gråtrost Turdus pilaris 
Måltrost Turdus philomelos 
Rødvingtrost Turdus iliacus 
Duetrost Turdus viscivorus 
Tornsanger Sylvia communis 
Hagesanger Sylvia borin 
Løvsanger Phylloscopus throchilus 
Fuglekonge Regulus regulus 
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca 
Gråfluesnapper Muscicapa striata 
Granmeis Parus montanus 
Toppmeis Parus cristatus 
Kjøttmeis Parus major 
Kr*åke Corvus corone 
Ravn Corvus corax 
Bokfink Fringilla coelebs 
Bjørkefink Fringilla montifringilla 
Grønnsisik Carduelis spinus 
Gråsisik Carduelis flammea 
Korsnebb Loxia spp. 
Lappspurv Calcarius lapponicus 
Sivspurv Emberiza schoeniclus 
Snøspurv Plectrophenax nivalis 

 B Arter med få observasjoner (<10) innen ett eller flere av 
områdene. - Species with few observations (<10) within the 
areas: 
 
Fjellerke  Eremophila alpestris 
Lappiplerke Anthus cervinus 
Gulsanger Hippolais icterina 
Munk Sylvia atricapilla 
Møller Sylvia currucua 
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 
Gransanger Phylloscopus collybita 
Lappmeis Parus cinctus 
Svartmeis Parus ater 
Blåmeis Parus caeruleus 
Stjertmeis Aegithalos caudatus 
Spettmeis Sitta europaea 
Trekryper Certhia familiaris 
Pirol Oriolus oriolus 
Tornskate Lanius collurio 
Varsler Lanius excubitor 
Nøtteskrike Garrulus glandarius 
Lavskrike Perisoreus infaustus 
Stær Sturnus vulgaris 
Bergirisk Carduelis flavirostris 
Konglebit Pinicola enucleator 
Dompap Pyrrhula pyrrhula 
Gulspurv Emberitza citrinella 
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Brosjyrer/foldere 
* Terrestrisk naturovervåking i Norge. Rapportsammen-

drag, Direktoratet for naturforvaltning, (DN), 1989. 
* Vi holder øye med naturen (Bokmål/Engelsk), DN, 1991. 
* Vi holder øye med Børgefjell. Resultater 1990, DN, 1992. 
* Vi holder øye med Solhomfjell. Resultater 1990 og 1991, 

DN, 1992. 
* *Naturovervåking. Helsesjekk i naturen, DN, 1993, (om-

handler flere overvåkingsprogrammer). 
* Effektene av langtransportert forurensning overvåkes. 

Innblikk 1-97. 
 
Henvendelser vedrørende rapportene rettes til utførende institu-
sjoner. 
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